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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -A TA DA 45• SESSÃO, EM l DE MAIO DE 1!177 

1.1-ABERTURA 

1.2- EX PEDI ENTE 

J.l.l - Oficfos do Sr. 1•-Secret,rlo da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado aurógrafos dos seguintes 
projeto.\·: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 23/77 (n• 996·B/75, na Casa 
de origem), que altera a redaçüo do art. 147 do Decreto-lei n• 
5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Traba· 
lho). 

- Projeto de Lei da C:imara n• 24/77 (n• 1.031-B/75, na 
Casa de origem), que determina que o Ministério dos 
Trunsportcs faça consignar, nas publicações c placas indicativas 
respectivas, a denominação legal das rodovias e obras de arte sob 
sua responsabilidade. · 

- Projeto de Lei da Câmara n• 25/77 (n• 1.495-Bf75, na 
Casa de origem), que acrescenta ligação rodoviária à BR-470, da 
relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal 
do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n• 5.917, de 10 
de setembro de 1973. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 26/77 (n• 3.090-B/76, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que dú nova regulamentação à profissão de Corretor de lmó· 
veis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e 
dá outras providôncias. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 11/77 (n• 90-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Marítimo, firmado entre a República Federativa do 
Brasil c a República Popular da Polônia, em Varsóvia, a 26 de 
novembro de 1976. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 12/77 (n• 94-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
Regional de Reconhecimento de Estudos e Diploma de Ensino 
Superior, na América Latina e no Caribe, aprovado pela 
Conrcrência lntergovcrnamental sobre Reconhecimento de 
Estudos c Diploma de Ensino Superior, na Ami:rica Latina e no 
Caribe, realizada na Cidade do México, sob os auspícios da 
UNESCO, de IS a 19dcjulhodc 1974. 

J.l.l- Discursos do Expediente 

SENriiJOR BRriGA JiJNIOR- Congratulando-se com o 
Sr. Presidente da Caix:i Econômica Federal, pela reabertura dos 
linunciumcnto~ pura uquisiçi\o de imóvel usado. Solenidade 
comemorativa do Diu do Trubalho, presidida pelo Senhor 
Presidente da República na cidade de Belo Horizonte-MO. 

~xito da missão desempenhada no exterior pelo Sr. Ministro da 
Fazenda, na obtenção de créditos essenciais ao desenvolvimento 
econômico do Pafs. 

SENADOR ARNON DE MELLO- Saudação à memória 
do Sr. Lindolfo Collor, primeiro Ministro do Trabalho do Brasil, 
ao ensejo do transcurso do Dia do Trabalho. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Reparos à declara
ção do Sr. Ministro dos Transportes, inserida no Jornal do 
Brasil, edição de 26-4-77, referente a crfticas do MDB à constru· 
ção da Transamazànica. 

J.l.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 62/77, de autoria do Sr. 
Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a contagem em 
favor dos segurados do INPS do tempo de serviço público 
estadual e municipal. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 55/77, do Sr. Senador Henrique de La 
Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso ·proferido pelo Ministro Waldcmar Torres da Costa, 
por ocasião do 169• aniversário do Superior Tribunal Militar. 
Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de sua vota
ção o Sr. Senador Henrique de La Rocque. 

- Requerimento n• 82/77, do Sr. Senador Daniel Kricgcr, 
solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da 
Câmara n• 44175 e os Projetas de Lei do Senado n•s 104/73, 19 e 
48/74 e 83/75, que introduzem alterações no Código Penal e 
legislaçilO pertinente. Aprovado, 

- Requerimento n• 94/77, do Sr. Senador Franco 
Montara, solicitando tenham tramitação em conjunto os Proje
tas de Lei do Senado n•s 84/75 e 90 e 310, de 1976. Aprovado, 

- Projeto de Decrete Legislativo n• 30/76 (n• 64-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo 
Brasileiro S.A.- PETROBRÃS, c de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1973.Rejeltado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 180/76, do Sr. Senador 
Itumur Franco, que dispõe sobre despesas de mordomia, c dá ou
tras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade 
ejuridicidade.) Rejeitado, após usarem da palavra os Srs. Senado· 
rcs Itamar Franco,Josê Sarncy, e Helvídio Nunes, Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GIL VAN ROCHA, como Líder- Comentários 
u referências contidas no discurso do Senhor Presidente da Repú· 
blicu, pronunciado por ocasião das comemorações do "Dia do 
Trabulho",em Belo Horizonte. 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder -l..onside
rações rclutivas uo discurso do Sr. Gilvan Rocha. 



1252 Terçu-fdru 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Maio de 1977 

.1'/:'.\'.-1/JOR 1'1/IGIUO T,iVOIIA- Fixação do atual sald· 
rio mínimo como cl:~pa conquistada para melhor rc:distribuição 
d~1 renda, s~:gundo documento firmado por cconomista-diretor 
dn DIEESE. 

1.5- DESIGNAÇÃO D,\ ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESS,\0, I'NCERRM1ENTO. 

2 - ()JSCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Virgílio Túvora, proferido na sessão de 
29·4· 77. 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 
29-4-77. 

3- CONSULTORIA-GERAL 

-Pareceres nos 32 c33, de 1977. 

4- ATASDECOMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E YICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 45' SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO 

.:ts I~ 1/0/l..tS 1:' Jn ,1//SUTOS .. ·tC/1.-IM-SE PRESENTES 
OS .I' !IS . .\'/:'.\',1 tJOIIES: 

Adalherto Sena.- Braga Junior- Evandro Carreira- .losí: 
Lindo:ú'- C;!tt~o:tc Pinlu.:im- Jarhas Passarinho- Renato Franco 
- t\h.:.·wndn: Costn- J-lcnriquc di.! La Rocquc- José Sarncy-
1-iclvidiu Nunes- Pt.:lr1lnio Porh.:lla- rvhiUro Bcncvidcs- Virgílio 
T:'lvow- Wilson Gonçalves- :\gcnor ~1aria- Dinartc Mariz
Ruy Carneiro- Arnon lh.: Mdlo - Lui1. Cav~!lcnnte -Teotónio 
Vilcl:l- Gilvan Rncha- Ruy S;ultns- D1rcc.:u C~1rdoso- Eurico 
Rct~o:!H.Ic.:- Danton Jl)him- Itamar Franco- Mugalhãc~ Pinto
lknc.:dito l:c.:m:ira- ltalívio Coe.: lho- i\·tcndc~ Camlic- Saldanha 
lkrti- rvtatlos l.do- Lcnnir Vargas- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa ll comparc:cimcnto dt.: 35 Srs. Senadorc.:s. Huvendo número re
gimental. declaro aberta a sc.:ssflo. 

O Sr. I''·Secretúrio vai proceder i1lcitura do Expedi~nte. 

É lido o sc.:guintc 

EXPEDIENTE 
OFICIOS 

Do Sr. Jr.Secretcirio da Câmara dos Dt•putados, encaminhando à 
rt'l'i.wio do Sí'11ado autdgra{os dos .H'f!tliflfe.\' pN~/t•tos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 23, DE 1977 
(N' 996-B/75, na Casa de origem) 

Altera a rcdacilo do art. 147 do Decreto-lei n• 5.452, de I• 
de maio dcl943 ( Consolldaciio das Leis do Trabalho), 

O c·on!_.!ressll Nadonal d~.:crcta: 

t\rt. I<' O art. 147 do Decreto-lei n<• 5.452, de I• de maio de 
194,1 (Consolidaç"o das Leis do Trahallto), alterado pelo Decreto-lei 
n•.o 1.535. de I 3 de :1hril de 1977. passa a vigorar com a seguinte rcda
çl'!o: 

"Art. 147. O empregmltl optante ou niio, que for 
Llisp~.:nsadn sl.!m justa causa, que deixar espontaneamente o 
cmpr~.:go ou que atingir o término do contrato a pn1zo 
dct~o:rnli1H1dn, antes de t:omplct:tr um ano de serviço na mes
ma empresa, far:í jus an pag:nncnto de ll:rias, de acordo com 
o art. 130. inciso I, deste Dct:rcto-ll.!i, llil proporçiio de um 
dntc avus por mCs traboilhado, t:om;iderando-sc como mês 
t:ornplctn a fra~o·•in i~u<~l ou superior a quinze dias." 

Art. ~~· Esta lei cntrarú cm vi~or na data da sua publicação, 
Art. Jl' Rcvo~am·se as dispo•;io.;llcs cm contr!lrin. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI No5,107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dt ou· 
Iras providências. 

Art, 25. O empregado, optante ou niio, que for dispensado sem 
justa causa ou que atingir o término do contrato a. prazo determina· 
do, antes de completar I (um) ano de serviço na mesma empresa, 
farúju,< ao pagamento de férias, de acordo com o art. 132, letra a, da 
CLT, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mí:s trabalhado, 
considerando-se como mí:s completo a fração igual ou superior a IS 
(quinze) dias. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n' 5.451, de i' de maio de 1943 

' .... ' .. ' ..... ' .. ' ...... '' ..................... ' ......... . 
.... '''' .. ' ...... ' .... ' .......... ' .... ' ........ ' ....... ,·,'. 

TITULO 11 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 
....... ' ... ' .. ' .. ' ... ' ........... '' ........ ' .............. . 

CAPITULO IV 

Das Férias 
' ... ' ' ' .. " ........... ' ... ' .. ' ..... ' .. ' .... ' .. ' ' ' ' ' .... ' . ' ' 

SEÇÃOI 

Do Direito a Férias 
.. ' .... ' .. ' ... '.' .. ' ................. ' .......... ' ........ '' 

Art, I JO, O direito a fórias ó adquirido após cada período de do
ze meses de vig~ncia do contrato de trabalho. 
. ' . " ' ' .... ' .. ' ' ' ... ' .. " ' .. ' . ' .. ' .. ' ' . ' . ' . ' . ' ... ' ' ' ..... ' . 

SEÇÀO 11 

Du Duraçilo das Férias 

i\rt. 132, Os emprcgudos terão direito n férias depois de cudu 
período de 12 meses, 11 que illudco art. 130, na seguinte proporçilo: 

ll) vinte dim-i úteis aos que tiverem ficado à disposição do empre
~:tndor durante os dm:c meses c ni'io tenhnm dado mais de sCis fultus 
uo serviço, j ustilicadas ou não, nesse pcrfodo; 
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b) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à disposição do em
prt:gador por mais de duzentos c cinqUenta dias cm os doze meses do 
•mo contratual: 

c) onze dias úteis nos que tiverem ficado à disposição do empre-
gador por mais de 200 dias: . 

d) sete dias úteis nos que tiverem ficado à disposição do empre
gador menos de 200 e mais de 150 dias. 

§ I• f: vedado descontar, no pcriodo de férias, as faltas uo servi
ço do empregado. 

§ 2• O sitbado nua serit considerado dia útil para efeito de férias 
dos empregados que trabalhem cm regime de cinco dias por semana. 
........ ' ....... ' " ........................ " ............. . 

SEÇÀO V 

Disposições Gerais 

Art. 142. Em caso de rescisão ou terminação do contrato de tra
balho será paga ao empregado a remuneração correspondente ao 
período de férias, cujo direito tenha adquirido . 
. ··········· .......................................... '·''' 

I;,,,. Cnmi.r.rrje.r de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 24, DE 1977 
(n• I.031-D/75,na Casadeort1em) 

Determina que o Ministério dos Transportes faça consi1· 
na r, nas publicações e placas lndicatlns respectiyas, a 
denominaçio legal das rodo•ias e obras de arte sob sua res
ponsabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J• O Ministério dos Transportes farâ consignar, em todas 

as publicações e placas indicativas referentes a rodovias e obras de 
arte sob sua responsabilidade, quando essas tiverem denominação le· 
gnl, o seu nome completo e o número respectivo, se for o caso. 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• ZS, de1977 
(n' 1.495-D/75, na Casa de ort1em) 

Acrescenta ligaçio rodo•jjrta i BR-470, da relaçio des
critiYa das rodo•ias do Sistema Rodon,rlo Federal do Plano 
Nacional de Vlaçio, lnstltuldo pela Lei n• 5.917, de 10 de 
Setembro de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• A BR-470, da relação descritiva das rodovias do Sistema 

Rodoviitrio Federal do Plano Nacional de Vjação, instituído pela Lei 
n• 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a ter os seguintes pontos 
de passagem: 

"BR-470- Navegantes, ltajai, Blumenuu, Coritibanos, 
Campos Novos, Lagoa Vermelha, Nova Prata, Montenegro, 
Rio Jacui (cruzamento), BR-116." 

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. JY Revogam-seus disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5,917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Viaçio, e d4 outras pro•idên· 
elas. 

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO 
ANEXO 

2.2.2. - Relaçiio Descritiva das RodoYias do Sistema Rodo•iárlo 
Federal 

DR Pontos de Passagem 

LIGAÇ0ES 

470 Navegantes- Jtajaí- Blumcnau- Coritibanos- Campos 
Novos- Lagoa Vermelha- Nova Prata- Montenegro (BR-386), 

Unidade da 
Federação 

SC-RS 

Extensio 
km 

521 

Superposiçio 
DR km 

( ,.j ComisJào di! Transportes, Comunicaçr1es e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1977 
(N• 3.090-D/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dá no•a regulamentação à profissio de Corretor de 
Imóveis, disciplina o foocionamento de seus ór1ios de flscall· 
zação e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no ter
ritório nacional,~ regido pelo disposto n<l presente lei. 

Art. 2• O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será 
permitido ao possuidor de titulo de Técnico cm Transações lmobi· 
liárias. 

Art. JY Compete uo Corretor de Imóveis exercer a inter
mediaçüo na compra, vendtl, permuta e locação de imóveis, poden
do, ainda, opinar quanto à viabilidade de comercialização imobi· 
lit1ria, em atendimento às premiss~as do oróprio imóvel e do mercado 
de modo geral. 

Par(agmfo L111ico. As utribuicões constuntcs deste artigo po
derão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos 
desta h:i. 

Ar!. 4' A inscrição do Corretor de Imóveis e du pessoa jurídica 
serú objeto de Resoluçiio do Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis. 

Art. 5<' O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são 
órgfios de disciplina c fiscalizaçfio do exercício da prolissão de Cor· 
rctor de Imóveis, constituídos cm aut:.lrquia, dotada de pcrsonalidu
de jurídica de direito rúblico. vinculada ao Ministério do Trabalho, 
l'Oill HtllOIHHllia administrativa, opentcionl.lJ C fimmceira. 

Art. 6,, As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de 
Corretores de I móveis sujdtmn-sc aos mesmos dr:veres c têm os mt:S· 

mos direitos Uas pcssous llsicas nl!lc inscritas. 
Parúgrafo único. As pes~oas jurídic~ts a que se refere este arti· 

go dcvr.:rflo ter como sócio gerente ou dirr.:tor um Corretor de 
lnalvcis individualml!nte inscrito. 

Art. 7~ Cnmrl!tC ao Consdhn Federal c aos Conselhos Rc· 
gionais rr.:rri!SI!ntar, cm juiZll ou fora dl!lc, os legítimos interesses du 
categoria (lrOiissionaJ, rcspcitudas i!S rCSJ"H!CliVUS ÚrCíiS de compc· 
tênciu. 
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Art. 8• O Conselho Federal tcrã sede c foro na Capital da Rcpú· 
blica e jurisdição em todo o território nacional. . 

Art. 9• Cada Conselho Regional terá sede c foro nu Capital do 
Estudo, ou de um dos Estados ou Territórios da jurisdição, a critério 
do Conselho Federal. 

Art. I O. O Conselho Federal será composto por dois repre· 
sentantes, efetivos c suplentes, de cada, Conselho Regional, eleitos 
dentre: os seus membros. 

A rt. li. Os Conselhos Regionais serão compostos por vinte e 
sete membros cfctivos, eleitos dois terços por votação secreta cm 
Assembléia-Geral especialmente convocada para esse fim c um terço 
integrado por representantes dos Sindicatos de Corretores de 
Imóveis que funcionarem regularmente na jurisdição do Conselho 
Regional. 

Pariagrafo único. O disposto neste artigo somente serã obscr· 
vudo nas eleições pura constituição dos Conselhos Regionais após o 
término dos mandatos vigentes na data desta lei. 

Art. 12. Somente poderão ser membros do Conselho Regional 
os Corretores de Imóveis com inscrição principal na jurisdição há 
mais de dois unos c que não tenham sido condenados por infração 
disciplinar. . 

Art. 13. Os Conselhos Federal e Regionais serão adminis· 
tmdos por uma diretoriu, eleita dentre os seus membros. 

§ I' A diretoria serâ composta de um presidente, dois vice· 
presidentes, dois secretários c dois tesoureiros. 

§ 2' Junto aos Conselhos Federal e Regionais funcionarJ\ um 
Conselho Fiscal, composto de três membros, cfetivos e suplentes, 
eleitos dentre os seus membros. 

Art. 14. Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais terão mandato de três anos. 

Art. 15. A extinção ou perda de mandato de membro do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais ocorrcrã: 

1- por renúncia; 
11 - por supcrvcniéncia de causa de que resulte o cancelamento 

da inscrição; 
III - por condenação a pena superior a dois anos, em virtude 

de sentença transitada em julgado; 
. IV- por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada 

à prática de ato de improbidade na administração pública ou pri· 
vuda, em virtude de sentença transitada em julgado; 

V -por ausência, sem motivo justificado, a três sessões conse· 
cutivas ou seis intercaladas em cada ano. 

Art. 16. Compete ao Conselho Federal: 
I -eleger sua diretoria; 
11 -elaborar c alterar seu regimento; 
III - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua 

diretoria, bem como a previsão orçamentâria para o exerclcio 
seguinte: 

IV -criar c extinguir Conselhos Regionais e Sub-rcgiões, fixan· 
do-lhes a sede e jurisdição; 

V -baixar normas de ética profissional; 
VI - elt~borar contrato padrão para os serviços de corretagem 

de imóveis, de observância obrigatória pelos inscritos; 
VII - fixar as multas, anuidades e emolumentos devidos aos 

Conselhos Regionais; 
VIII- decidir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais; 
IX- julgar os recursos das decisões dos Conselhos Regionais; 
X- elaborar o regimento padrão dos Conselhos Regionais; 
XI- homologar o regimento dos Conselhos Regionais; 
X 11 - aprovar o relatório anual, o balanço c as contas dos 

Conselhos Regionais: 
XIII - credenciar representante junto aos Conselhos 

Regionais, pllra verificação de irregularidades c pendências acaso 
existentes: 

XIV - intervir temporiamente nos Conselhos Regionais, 
nonu:atu.lo dirctoria provisória, uté que scju regularizada a situaç~o 
ou, se isso não ocorrer, até o término do mnnduto: 

a) se comprovada irregularidade na administração; 

b) .<e tiver havido atraso injustificado no recolhimento da con· 
trihuiç1•o: 

XV - destituir Diretor de Conselho Regional, por ato de 
improbidade no exercício de suas funções; 

XVI -promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o 
funcionamento dos Conselhos Regionais c adotar medidas para sua 
eficiência e regularidade; 

XVII- baixar resoluções c deliberar sobre os casos omissos. 
Art. 17. Compete aos Conselhos Regionais: 
I -eleger sua dirctoria; 
11- aprovar o relatório anual. o balanço e as contas de sua dire· 

tori~1, bem como a previsão orçamcntllria para o exercício seguinte, 
submetendo essa matéria à consideração do Conselho Federal; 

III - propor a criação de suh-regiõcs, em divisões territoriais 
que tenham um número mínimo de Corretorc'S de Imóveis inscritos, 
fixado pelo Conselho Federal: 

IV - homologar, obedecidas as peculiaridades locais, tabelas 
de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos, clabo· 
radas e aprovadas pelos sindicatos respectivos; 

V - decidir sobre os pedidos de inscrição de Corretor de 
Imóveis e de pessoas juridicas; 

VI -organizar c manter o registro profissional das pessoas flsi· 
cas c jurídicas inscritas: 

VIl- expedir carteiras profissionais c certificados de inscrição; 
VIII- impor as sanções previstas nesta lei; 
IX- baixar resoluções, no âmbito de sua competência. 
Art. 18. Constituem receitas do Conselho Federal: 
I - a percentagem de vinte por cento sobre as anuidades c 

emolumentos arrecadados pelos Conselhos Regionais; 
11 - a renda patrimonial; 
III -as contribuições voluntárias; 
IV- as subvenções c dotações orçamentárias. 

Art. 19. Constituem receitas de cada Conselho Regional: 
1- as anuidades, emolumentos c multas; 
li -a renda patrimonial; 
III - ascontribuições voluntárias; 
IV- as subvenções e dotações orçamentárias. 

Art. 20. Ao Corretor de Imóveis c à pessoa jurídica inscritos 
nos órgãos de que trata a presente lei é vedado: 

I - prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe foram 
confiados; 

II - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o cxerclcio da 
profissão aos não inscritos; 

III - anunciar publicamente proposta de transação a que não 
esteja autorizado através de documento escrito; 

IV - fazer anúncio ou impresso relativo à atividade de profis· 
si anal sem mencionar o número da inscrição; 

V - anunciar imóvel loteado ou em condomlnio sem 
mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação 
no Registro de Imóveis; 

VI- violar o sigilo profissional; 
VII- negar aos interessados prestação de contas ou rccebimen· 

to de quantias ou documentos que lhe tunham sido entregues n 
qualquer título; 

VIII- violar obrigação legal concernente uo exercício da profis· 
são: 

IX- praticar, no exercido da atividadc profissional, uto que a 
lei defina como crime ou càntravenção; 

X- deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional. 
Art. 21. Compete ao Conselho Regional aplicar uos Corretores 

de I móveis e pessoas jurldicas us seguintes sanções disciplinarcs: 
1- udverti:ncia verbal; 
li -censura: 
111-muhu: 
IV- suspensão da inscriçlio, :1té noventa dins: 
V - cancchuncnto da inscriçt1o, com aprccnsiio du cnrtcira 

profissionut: 
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* l\"1 Na determinação du sanção aplicúvcl oricntur-sc·Ú o 
Conselho pelas circunst{mcius de cada caso, de modo a considerar le
ve ou gruvc a falta. 

§ 2• A reincidência na mesma falta determinará a agravação da 
penalidade. 

§ 3• A multa poderú ser acumulada com outra penalidade e, na 
hipótese de reincidência na mesma falta, uplicar·se-ú cm dobro. 

S 4v A pena de suspensão scrú anotada na carteira profissional 
do Corretor de Imóveis ou responsi1vcl pela pessoa jurídic" c, se este 
não a apresentar para que seja consignada a penalidade, o Conselho 
Regional podcrú convertê-la em cancelamento da inscrição. 

Art. 22. Aos servidores dos Conselho" F"deral e Regionais de 
Corretores de Imóveis aplica-se o rogimejurfJico das Leis do Traba· 
lho. 

Art. 23. Fica assegurado aos Corretores de Imóveis inscritos 
nos termos da Lei n• 4.116, de 27 de agosto de 1962, o exercício da 
profissão, desde que o requeiram conforme o que for estabelecido na 
regulamentação desta lei. 

Art. 24. Esta lei serú regulamentada no prazo de trinta dias a 
partir da sua vigCncia. 

Art. 25. Esta lei entrarú cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 26. Revogam-se as disposições cm contrário, espeeialmen· 

te a Lei n• 4. 116, de 27 de agosto de 1962. 

MENSAGEM N•337, DE 1976 

Excclentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos tormos do art. 51 da Constituição,' tenho a honra de submc· 

ter i1 elevada deliberação dó Vossas Excelências, acompanhando de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Trabalho, o 
anexo projeto de lei que "dá nova regulamentação à profissão de 
Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização, e dá outras providências". 

Bmsilia, cm I• de novembro de 1976.- Ernesto Gelsel. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM N• 68, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 1976, DO SENHOR MINISTRO DO TRABALHO 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o 

projeto de lei anexo que dá nova regulamentação à profissão de 
Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização, e dá outras providências. 

O projeto de lei visa a manter existentes os Conselhos Federal e 
Regional de Corretores de Imóveis, cuja Lei criadora - a de n• 
4.116, de 27 de.agosto de 1962- foi declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, atravês do julgamento da Representação 
n' 930, sob o fundamento de falta de capacidade necessária para o 
exercício da profissão de Corretor de Imóveis. 

Considerando que o Conselho Federal de Educação, do Ministé· 
rio da Educação e Cultura, atento às modernas técnicas de venda c 
necessidade de .segurança na aplicação dos planos do sistema 
financeiro de habitação, instituiu, pelo Parecer n• 61/76, com base 
no art. 14 do Decreto-lei n• 464, de li de fevereiro de 1969, a habilita· 
ção de Técnico de Transações Imobiliárias, a nfvel de 29 Grau, 
aprovando os minimos curriculares da parte especial de formação 
desses técnicos (D"rlo OOclal' de 9 de março de 1976 - página 
3261 ), determinei realização de estudos objetivando dar nova 
regulamentaçiio à profissão de Corretor de Imóveis, com a finalidade 
de revogar a Lei n• 4.116/62, eivada de inconstitucionalidade, c 
manter cm funcionamento os ntuais Conselhos Federal c Regionais 
de Corretores de Imóveis, evitando-se, dessa forma, a extinção 
daqueles órgãos que, atualmente, reúnem mais de cinqUenta mil 
profissionais e vasto putrimõnio, com sedes no Distrito Federal c nas 
capituis dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Goiás, P..1raná, Pernambuco, Bahia, Santa 
Catarina c Espirita Santo. 

No projeto de lei que ora submeto à apreciação de Vossa 
Excelência procurou-se dar forma semelhante à consagrada nu 
legislação especifica vigente, garantindo-se aos Corretores de 
Imóveis inscritos nu forma da Lei n• 4.116/62 o exercício da profis· 

são, desde que o requeirum na forma estabelecida no novo diploma 
legal. 

O projeto de lei foi submetido ii apreciação do Conselho Federal 
de Corretores de Imóveis que, por si e por seus Conselhos Regionais, 
aprovou-o integralmente, bem como os Sindicatos representativos 
da categoria, que têm participação assegurada naqueles Conselhos. 

V:llho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência 
prot~.:stos da mnis nlta estima c distinta consideração. - Arnaldo 
Prieto. 

LEGISLA ç,I O CITA DA 
LEI N•4.116, DE 2'1 DE AGOSTú DE 1962 
Dispõe sobre a rcgu!amentoçiio do cxerclclo da proOssio 

de Corretor de Imóveis. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, Aura Soares 

Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo nos ter· 
mos do art. 70, 4•, da Constituiçi1o Federal a seguinte lei: 

Art. to O exercício da profissão de Corretor de Imóveis somcn· 
te será permitido às pessoas que forem registradas nos Conselhos 
Regionais dos Corretores de Imóveis, de acordo com esta lei. 

Art. 2• O candidato ao registro como Corretor de Imóveis deve-
rá juntar ao seu requerimento: 

o) prova de identidade; 
h) prova de quitação como o serviço militar; 
c) prova de quitação eleitoral; 
d) atestado de capacidade intelectual c profissional e de boa 

conduta, passado por órgão de representação local da classe; 
e) folha corrida c atestado de bons antecedentes, fornecido pe

las autoridades policiais das· localidades onde houver residido nos 
últimos três anos; 

f) atestado de sanidade: 
g) atestado de vacinação antivariólica; 
h) certidões negativas dos distribuidores forenses, relativas ao 

último decênio; 
I) certidões negativas dos cartórios de protestos de titulas rc· 

ferentes ao último qUinqUénio; c 
j) prova de residência no mínimo durante os três anos antcrio· 

rcs no lugar onde desejar exercer a profissão. 
§ I• Os estrangeiros, além dos documentos acima enumerados, 

excetuados os dos itens b c c, deverão provar a permanência legal e 
ininterrupta, no Pais, durante o último decênio. 

§ 2• O período de registro será publicado no Dlirlo OOclal da 
União, do Estado ou do Território Federal, consoante o local de 
atividadc do requerente, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para 
qualquer impugnação, 

§ 3• Efetuado o registro, será expedida a respectiva carteira 
profissional. 

§ 4• Expedida a Carteira Profissional, o Conselho Regional fi<a· 
ri1 o prazo de 60 (sessenta) dias ao portador, para que satisfaça a 
legislação fiscal vigente referente ao licenciamento para estabelecer
se, sob pena de cancelamento automático do registro e cassação 
imediata do mesmo. 

§ 5• Nos casos de transferência c de exercício simultâneo da 
profissão cm mais de uma regiilo, serão feitas as devidas anotações, 
nu carteira profissional do corretor, pelos respectivos Conselhos 
Regionais. 

Art. 3• Nilo podem ser Corretores de Imóveis: 
a) os que não podem ser comerciantes; 
b) os falidos nilo reabilitados e os reabilitados quando condena· 

dos por crime falimcntur; 
c) os que tenham sido condenados ou estejam sendo processa· 

dos por infrnção penal de natureza infumuntc tais como: falsidade, 
cstelionato, apropriação indêbita, contrabando, roubo, furto, lcnocf· 
nio ou passiveis, expressamente, de pena de perda do cargo público; e 

d) os que estiverem com o seu registro profissional cunceludo. 
Art. 4• As pessoas jurídicas só poderão exercer mediuçilo nu 

compru, vcndu ou permuta de imóveis, mediante registro no Canse· 
lho Regional dos Corretores de Imóveis e sob a responsabilidade de 
corretor devidamente habilitado, 
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Art. 5'' O número da carteira profissional constará, obriga
toriamt:ntc, du propaganda. 

Art. 6• As repartições federais, estaduais e municipais só recebe
rão impostos relativos a atividade de Corretor de Imóveis à vista da 
carteirn profissional ou tratando-se de pessoas jurídicas da prova de 
seu registro no Conselho Regional. 

Art. 7• Somente os Corretores de Imóveis e as pessoas jurldicas 
legalmente habilitados poderão receber remuneração como media· 
dorr:s na venda, compra, pcrmuta ou locação de imóveis, sendo, para 
isso, obrigados a manterem escrituração dos negócios a seu c:argo. 

Art. 8'' f: vedado ao Corretor de Imóveis. adquirir para si, seu 
cônjuge, ascendente e descendente ou para sociedade de que faça 
parte, bem assim a pessoa jurídica para si, seus sócios ou dirctor, 
qualquer imóvel que lhe esteja confiado à venda. 

Art. 9• A fiscalização do exercício da profissão de Corretor de 
Imóveis será feita pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regio
nais dos Corretores de Imóveis, que ficam criados por esta lei. 

Art. I O. O Conselho Federal será composto de Corretores de 
Imóveis de quaisquer regiões, eleitos pelos Conselhos Regionais, 
entre seus próprios membros representantes de cada região. 

Art. li. O Conselho Federal determinará o número de Conse
lhos Regionais até o múximo de um por Estudo, Território e Distrito 
Federal, as respectivas bases territoriais c cidades sede. 

Art. 12. Nu formação dos Conselhos Regionais, metade dos 
nH.:mhrus Sl.!r{l constituída pelo Prc:sidcntc cfetivo do Sindicato da 
classe da respectiva região c por Di retores do mesmo Sindicato, elei· 
tos, estes, cm assembléia geral. A outra metade será constitulda de 
Corretores de Imóveis du Região, clt:itos, posteriormente, em assem· 
bléia geral do Sindicato. 

Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais seriio de 2 (dois) anos c gratuitos. 

Purilgrafo único. Só será admitida uma vez a reeleição total do 
Conselho. 

Art. 14. Ao Conselho Federal compete, especialmente: 
a) elaborar o seu regimento interno; 
b) criar os Conselhos Regionais; 
c) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos 

Conselhos Regionais c dirimi-las; 
d) examinar c aprovar os regimentos internos dos Conselhos 

Regionais, podendo modificar disposições que contrariem a lei e as 
normas gerais do Conselho; 

c) fixar, por proposta de cada Conselho Regional, as contribui
ções c emolumentos que lhes serão devidos pelos Corretores de Imó
veis e pessoas jurídicas registradas; 

f) julgar os recursos das decisões dos Conselhos Regionais; 
g) fixar us contribuições, emolumentos c multas aplicadas, tan· 

to pelo Conselho Federal, como pelos Conselhos Regionais; e 
h) deliberar sobre os casos omissos. 
Art. 15, Aos Conselhos Regionais compete em especial: 
a) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação 

do Consdho Federal; 
b) decidir sobre os pedidos de registro de Corretores de Imóveis 

c pessoas jurídicas; 
c) organizar c manter o registro profissional; 
d) expedir as carteiras profissionais; c 
c) impor as sanções previstas nesta lei. 
Art. 16. Aos Corretores de Imóveis scruo aplicadas pelos Conse

lhos Regionais com recurso voluntário pura o Conselho Federal, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, as seguintes sanções 
disciplinar~:s: 

a) udvcrtência particular: 
b) advertência pública; 
c) multa uté CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 
d) suspensão do exerclcio du profissuo ató um uno; 
c) cancelamento do registro com apreensuo da carteira profis· 

sionul. 
~ J• .Nu determinuçilo da sançuo aplicável oricntur-sc-ú o Conse

lho pelas circunstüncius de cudu caso, de modo u considerar grave 
ou leve a fulta. 

~ 2• A multa será imposta por forma acumulada ou não com as 
demais sanções c subirá ao dobro, na hipótese de reincidência na 
mesma falta. 

Art. 17. Constituem faltas no exerclcio da profissão de Corretor 
de Imóveis: 

I -prejudicar, por dolo ou culpa, interesses confiados aos seus 
cuidados; 

2 - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o exerclcio da 
profissão aos que estiverem proibidos, impedidos ou não habilitados 
para exercê-la; 

3- praticar qualquer dos atas previstos no art. 8• desta lei; 
4 - promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou q_ue 

por qualquer forma prejudiquem interesses da Fazenda Nacional, 
Estadual oú· M unicipul; 

5- violar o sigilo profissional; 
6 - n<-gar aos comitentes prestação de contas ou recibos de 

quantias ou documentos que pelos mesmos tenham sido entregues, 
pura qualquer fim; 

7 - recusar a apresentação de carteira profissional, quando 
couber. 

Art. 18. A renda do Conselho Federal será constitulda de 20% 
(vinte por cento) da renda bruta dos Conselhos Regionais. 

l'ari•gmfo único. Constituem renda dos Conselhos Regionais 
as contribuições, emolumentos e multas devidas pelos Corretores de 
I móveis e pessoas jurldicas registradas nos respectivos Conselhos. 

Art. 19. Os Corretores de Imóveis que à data da publicação des
ta lei estiverem no exercício da profissão serão registrados indepen· 
dcntemcnte das formalidades exigidas no art. 2•, desde que o re· 
queiram dentro de 120 (cento e vinte dias), comprovado o exercício 
cfctivo da profissão, mediante atestado de idoneidade moral e profis
sional, passado pelo Sindicato local ou o mais próximo, e os 
conhecimentos de pagamentos dos respectivos impostos, efetuados 
antes da data da referida publicação. 

Art. 20. Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos Re
gionais que exercerão o primeiro mandato serão eleitos dentro de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, pelas Assem
blóius Gerais dos órgãos de representação legal da classe dos 
Corretores de Imóveis, atualmente reconhecidos pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

Art. 21. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de agosto de 1962; 141• da Independência e 74• da 
República.- Auro Soares Moura Andrade. 

( ;,_, Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação 
Social e de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1977 
(N• 90-B/77, na Câmara dos Deputado•) 

Apro•a o texto do Acordo aobre Tranaporte Marltlmo, Or
mado entre a Repdbllca Federatba do Braall e a República Po
pular da Polônla, em Vanória, a 26 de nonmbro de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J• Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transporte 
Marítimo, firmado entre a República ~ederativa do Brasil e a Repú· 
blica Popular da Polôniu, em Varsóvia, a 26 de novembro de 1976. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entrarâ em vigor na data da 
sua publicação. · 

MENSAGEM N•25, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consi
deração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti· 
vos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo sobre Transporte Marítimo, firmado entre u República 
Federativa do Brasil c a República Popular da Polônia, em Varsóvia, 
u 26 de novembro de 1976. 

Brasília, cm 7 de fevereiro de 1977,- Erneoto Gclsel. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DAI/DE· 
11/ARC/021/680. 3 (B46) (F41), DE 2 DE FEVEREIRO DE 1977, 
DO MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Geisel, 
Presidente du República 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 
que foi celebrado em Varsóvia, em 26 de novembro de 1976, o 
Acordo sobre Transporte Marítimo entre o Governo do Brasil e o 
Governo da República Popular da Polónia. 

2. O referido instrumento foi concluído conforme as diretrizes 
da política brasileira de marinha mercante que estabelece que os par
ceiros no intercâmbio comercial tenham prioridade no transporte da 
carga. Essa linha mestra está explicitada nos conslderanda do Acordo 
que no item 2 do Artigo li estabelece que as companhias de navega
ção de ambos países terão direitos iguais no transporte das merca
dorias entre os portos do Brasil e da Polónia. 

3. O Acordo, ao estabelecer a divisão de carga entre os navios 
de bandeira do Brasil e da Polónia no tráfego entre os dois países, 
reafirma a política brasileira no setor, cujo princípio bâsico de pro· 
teção à marinha mercante dos países em desenvolvimento tem contri· 
buído de maneira eficaz para o desenvolvimento da armação 
nacionnl. 

4. Tendo em vista o que precede, submeto à alta consideração 
de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Legislativo 
que propõe a aprovação, pelo Congresso Nacional, do texto do 
Acordo sobre Transporte Marítimo entre o. Governo do Brasil e o 
Governo da República Popular da Polónía. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
A. F. Azeredo da Silveira. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPOBLICA POPULAR DA POLÓNIA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da Polónia, 

Desejando maior desenvolvimento do comércio mar!timo entre 
seus paises, e contribuir para o desenvolvimento da navegação inter
nacional com base nos princípios de igualdade, benefícios recíprocos 
c não discriminm;ào: 

Confirmando a necessidade de garantir transporte eficaz que 
sirva ~to comércio entre ttmbos os países; 

Reconhecendo que as marinhas mercantes de ambos os países 
têm o direito de transportar, com prioridade, as cargas originadas do 
intercâmbio comercial reciproco: 

Exprimindo o desejo de que as companhias de navegação de 
ambas as Partes Contratantes venham a ter amplos relacionamentos 
e conta tos entre si: 

Decidiram concluir o presente Acordo sobre Transporte 
Marítimo: 

Artigo I 

Para riils do presente Acordo: 

a) n expressão "navio da Parte Contratante" significa embar· 
caçiío maritima mercante, quando usndu na navegação interna· 
r.:ional, registrada cm uma das Partt:s Contratantes de acordo com 
sua legislação interna: 

b) navios n!'rctndos por armadores nacionais cujos contratos de 
afretamento tenham sido registrados junto às respectivas nutori· 
dudcs competentes terão o mesmo tratamento que o dispensado aos 
nu vias nacionnis, pela durnçüo do afretamento; 

c) a expressão "membro da tripulação" significa toda pessoa 
empregada no navio mercante occünico, c que seja parte de um rol de 
cquipagcm. 

Arllao 11 
I. As Partes Contratantes devem: 
a) promover o desenvolvimento do transporte maritimo entre 

os portos de ambos os países, dentro do espírito do respeito aos in
teresses mútuos: 

b) facilitar a participação de navios da República Federativa do 
Brasil c da República Popular da Polónia no transporte marítimo 
entre os portos das Partes Contratantes. 

2. As empresas de navegação de ambas as Partes Contratantes 
devem ter iguais direitos no transporte de todas as mercadorias, ex
cluidos os granéis, no movimento comercial entre os portos das 
P:~rtes Contrantes. 

3. O disposto neste artigo não afcta a participação de navios 
de terceira bandeira no transporte entre os portos da República Fe· 
dcrativa do Brasil e os portos da República Popular da Polõnia. 

Artlao III 
I. Cada Parte Contratante deve prestar, aos navios da outra 

Parte Contratante, dentro de seus portos e nos limites de seu mar 
territorial, o mesmo tratamento que dispensa a seus próprios navios 
empregados no comércio internacional, no que diz respeito à entrada 
nos portos, utilização dos portos para carga e descarga, embarque c 
desembarque de passageiros, pagamento de impostos, taxas por
tuárias c outras, utilização dos serviços relacionados à navegação c 
operações comerciais. 

2. O disposto no item I do presente artigo não será aplicado a: 
a) portos não abertos a navios estrangeiros; 
b) atividades que, de acordo com a legislação de cada país, são 

reservadas às suas próprias companhias, firmas, cidadãos, sobretudo 
no que diz respeito ao comércio de cabotagem, operações de salva· 
mento, reboque ou outros serviços portuários; 

c) regras de pilotagem compulsória para navios estrangeiros; 
d) regras relativas à admissão c permanência de· cidadãos es

trangeiros no território da outra Parte Contratante. 

Ard1o IV 
I. Documentos relativos à nacionalidade do navio, sua capaci· 

dadc de navegação e segurança, assim como certificados de tone
lagem e arqueação do navio, expedidos ou . reconhecidos como 
válidos pelas autoridades competentes de uma das Partes Contra· 
tuntes, devem ser reconhecidos como válidos pela outra Parte Con
tratante. 

2. Cada uma da& Partes Contratantes deve adotar, dentro dos 
limites de sua legislação nacional e de seus regulamentos portuários, 
todas as medidas necessârias para facilitar e acelerar o trâfego 
marítimo, evitar atrasos desnecessários de navios, acelerar e simplifi
car o cumprimento das formalidades alfandegárias na medida do 
possíVel. 

Artlao v 
Cada Parte Contratante reconhecerá como válido o documento 

de identidade do maritimo expedido pelas autoridades competentes 
dá outra Parte Contratante. 

Os documentos de identidade do marítimo são: 
a) para os membros. da tripulação de navios da República Fe

derativa do Brasil: "Caderneta de Inscrição e Registro"; 
b) para os membros da tripulação de navios da República Popu· 

lar da Polõnia: "Ksiazeczka Zeglarska". 
Artl1o VI 

I. Os membros da tripulação portadores do documento de 
identidade do maritimo, mencionado no Artigo V, estilo autorizados 
11 desembarcar nos portos da outra Parte Contratante, sem visto, e 
permanecer na cidade onde o porto estiver situado, durante a estada 
do navio no referido porto. O desembarque e a permanência dos 
membros da tripulaçuo nu área urbana do porto da outra Parte 
Contratante, eu volta a bordo do navio, devem ser feitos de acordo 
com os regulamentos válidos no respectivo país. 

2. O portador do documento de identidade do marltimo, mcn· 
cionudo no Artigo V do presente Acordo, tem o direito, como passa· 
geiro de qualquer meio de transporte, de se locomover no território 
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da outra Part~.: Cnntrat~1ntc ou di.! cruzú-ln cm trúnsito, para dirigir· 
se.: para hordo de: s~.:u navio ou para troem dr.: navio, para voltar a seu 
p:\Ís ou por qu:!lqw.:r 'l)Litro motivo reconhecido como justificado 
pdas autoridades cnmpct~:ntt.:s da outra Parte Contratante. 

.1. Em LJUaisqut.:r outras drcunstftncias, que niio as menciona· 
das no Item.:! do prl.!scntc Arti!!o. os memhros da tripulaçfio devem 
possuir os n:spl!l!tivos viqos da nutnL Partc Contratante, os quuis 
d~.:vl!m ser 1!\fll!didos pelas autnrid:u.lcs cnmpctcntt.:s no mais breve 
tempo possivd. 

Artigo VIl 

1. t\s Parles Contr:tt:tntcs se comprometem a interceder juilto 
a suas respectivas autoridades financeiras, para fins de r!tpido ajuste 
de l!OilÜJs c transfcr~ncias de valores resultantes do pagumento de 
fretes aos arm•1dnrcs autorizados. 

, Lucros c hcncfidos g.er•1dos pelo movimento de navios pró· 
prios ou :1frt:tatlns na navcg;u,;i'io internacional devem ser passíveis de: 
taxaçi'ill apt:nas no território tla Parte Contratante cm que: esteja loca
lizatla a dircç~Jo efctiva da empresa operadora do navio. 

Artigo VIII 

l. Se um navill d!.! qualquer das Partes Contrutantes der à 
praia, naufragar, ou SLlfrcr l>Utra qlmklucr avaria cm águas internas 
ou no mar territorial d:1 outra Partc Contratante, as autoridades 
!.!ompctcntes desta P~1rte Contratante Lh:vcr~JO estt:ndcr uos passagei
ros, tripulaç~Jo, navio c sua c:tr).!a, a mesma proteçf1o c assistência 
que dispcns•un a seus rróprios navios, O nuvio avuriado, assim como 
sua carga c provisõt:s, n~HJ estarão sujeitos a qualqw.:r gravamc: alfan· 
dcgúrio, s•JIVLl se houvcrcm sido liberados p•1ra consumo ou 
utilizaç~Jll no território da outra Parte Contratante. 

2. As disposiçlh.:s dü pn:sente Artigo nüo impedem possíveis 
rcdamações de rcmuneraçfll) por salvamento relacionado com pro
teç~mou ;~s~ist~ncia ~lll rwvio, seus passageiros, tripulação c carga. 

Artigo IX 
1. ;\s P•1rtt:s Contratantes '-!lhlperar~JO para eliminar os possí· 

veis ohstúculos qut: pnss~1m prejudicar o dcsc:nvolvimento do trans
porte marítimo entre seus portos, c se consultarão de modo mutua
mente w.:cito, para c.\~Jminar quaisqucr prohlemas de mútuo inte· 
rt:sse no campo da navegaç~o rnarítinw comercial. As autoridades 
compt:tcntcs Uns P:1rtes Contratantes promovcrfto ampla cooperação 
económica entre slws empresas de.: navcgução c outras organizações 
da economia marítima, assim corno lhes faciliturr10 o estabeleci
mento dt: contatns pcrmancntt:s c efic:Jzes. 

2. Com esse fim, um Comit~ Misto de Tmnsportc Marítimo, 
composto por representantes dcsig:n:Jdos pelas rl!spectivas autori
dades competentes dt: ambas Partes Contratantes, serÍI constituído e 
se reunir(! regularmente.:. 

3. O Comit~ Misto de Transporte Marítimo deve ter as seguin· 
tes obrigações, lnter olin: 

a) examinar todas us propostas de coopcraçUo entre as empre
s:Js de navcg.aç~Jo de arnhas Partes Contratantes: 

b) resol\'cr todas as divt:rgências que poss:.un surgir entre us 
Purtcs Contratantes, no que se refere à interpretaçüo c uplicaçüo do 
prcscntc Acordo. 

4. O Comitê Misto de Tr:\llsportc Maritimo se reunirá cm 
sessão plcnüria urna vez cada ano, alternativamente no Brasil e na 
Pohinia, c.:rn datas mutuamente acordadas. Podcrú também se reunir 
cm st:ss(JL'S C'itraordin:'Jrias, a peditln de urna das Purtcs Contrutantes. 

S. A compo~içfw c campo dc.: atividade do Comité Misto de 
Transporte t\larítirno cst;Jr:io sujeitos;\ dc~.:is~o das Partes Contru· 
tantcs. 

6. O Cnmit~ i\listn de Transrorte tvtarítimo realizar{! sua pri· 
rncira sc.:ss~Jn dcntrn de urn período de sc.:sscnta (60) dias a purtir dn 
dat;t de t:ntrada L'lll vi!!llf dn presente r\cnrdn. 

7. No ~aso de urna divcrgi:nda n~o poder ser resolvida da ma· 
ncim disposta 11n ltern J, a solução :-.crú buscada através dos cunujs 
Uiplomúticos cornpctcnte~ •. 

Artigo X 

O presente Acord(l cstú sujeito tt aprovação de umbos os Gover
nos, c scr:I confirn1:1do por troc•t de notas diplomútic:Js. A dó ta de en· 
trada cm vigor do presente Acordo scr(J a do recebimento da última 
nota. O prcsl!ntt: r\cordo se conclui por periodo indefinido c poderá 
:-.c.: r denunciado pnr notificação escrita por qualquer das Partes Con
tmtantcs. Nc:-.h! c:1so, pt.:rrn~Jnccer(t cm vigor por urn período de doze 
mcsc.:s a partir da d:Jt:J da denlinciu. 

Feito crn Yarsôvia,·cm 26 de novembro de 1976, cm dois origi
n:Jis. rws linguas pnrtug:uesa, polonesa c inglesa, sendo todos os 
textoS igualmente autênticos. Em caso de qunlquer divergência, 
prev:decer:1 o h:'ito cm língua inglesa. 

Pt:lo Governo da República Federativa do Brasil: 

Pelo Governo da Repé1hlica Popular da Polôniu: 

i~ 
( ,.·fs Comi.\·,\·f)es de Relanjes Extt>riores t' dt> Transfortes. 

Conumh·aç/ie.\' e Ohras Ptíhlit'll.\',) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12, DE 1977 
(n' 94-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Regional de Reconhecimento 
de Estudos e Diplomas de Ensino Superior, na América Latina 
e no Caribe, aprovado pela Conferência lntergovernamental 
sobre Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino Supe
rior, na América Latina c no Carlbe, realizada na Cidade do 
México, sob os auspícios da UNESCO, de 15 a 19 de julho de 
1974. 

O Congresso Nacion:.d decreta: 

i\rt. ]'.' L: aprovudo o texto do Convênio Regional de Reco
nhecimento tle Estudos c Diplonws de Ensino Superior, na América 
Latina c no Cariht:, aflrovudo pela Conferência lntergovcrnamcnta\ 
sohrc Reconhecimento de Estudos c: Diplomas dt.: Ensino Superior, 
na t\mc!rica Latina c no Carihc.:, rcalizadn na Cidade do México, sob 
os auspícios da UNESCO, de 15 u 19 de julho de 1974. 

1\rl. 2'·1 Eslt.: dt!crclo lcgi~lutivo cntrarú em vigor na data da sua 
puhlicaç"o. 

MENSAGEM No46, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, Inciso I, da Cons

tituiç"o Federal, tenho a honra de submeto< à alta apreciação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o texto do Con
vênio Regional de Reconhecimento de Estudos c Diplomas de En
sino Superior, nu América Latina c no Caribe, aprovado pela Con
ferência lntorgovernamental sobre Reconhecimento de Estudos c Di
plomas de Ensi.no Superior, nu América Latina c no Curibe, rcali
znda na cidade do México, sob os auspícios da UNESCO, de 15 a 19 
de julho de 1974. 

Brasília, 2 de março de 1977.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DAI/036/643.6(015), 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1977, DO MINISTI'::RIO DAS RELA
COES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Erne~to Geiscl, 
Presidente da Replihlica. 

Senhor Presidenlc: 

Tc.:nho a honra de submeter l1 nltn consideração de Yos~u Ex
ccl~nci:~ o texto do Convênio Regional de Reconhecimento de Estu
dos c Diplomas de Ensino Superior, nu América Lutinu e no Curibe, 
aprovado a 19 de julho de 1974, na cidade do México, pela Confcrên-

--~~·-···T"·:~~:·~~~~-:~.-:::::·,·;.,.~:l:~.~~o:·;·~::·~--;-~·.:~.~.::~~-..:;:r::~::r,~::J,\~~t·~~·.~;·,(;.~:lf:W}?\~~.-:r!··,~-1'1t"''-""""'" __ ..,....,._,... ___ ,__....,.,....,.....,.,_..., __ ,J 
. . ):~·'\.~::.'~lv. w.i.~. :"' / 
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cia lnt~.:rgovcrnamcntal sobre Reconhecimento de Estudos e Di
plomus de En:-.ino Superior, nn Affiérica L~llina c no Caribc, cuju 
convocaç~o se deveu Íl iniciativa da XVll Asscmbléiu-Gerul da 
UNI'SCO. 

2 .. O dt~cun~cnto foi elaborado por. um Comité .de peritos, que 
se n:umu cm J<tnCirO de 1974 cm San Jose da Costa R1ca, e aprovado 
pola Dokgação hrasildra u mencionada Canforência. Da Dolegaçãa 
participaram representantes dos Ministérios da Educnciio c Cultura 
t: R~.:l.t(.:lil's F~:!r:rinr~..·<>. {,r:~o': Povcrn;uncntai•: br:.~silciros com inte
resse no instrumento. 

3. Os objotivos principais da Convenção são promover a har· 
monizacüo das cnndições de admissi'io i1s Instituições de ensino supe
rior, cntrc os Estados contratantes, c assegurar o reconhecimento de 
títulos c diplomas, com viStas ao exercício das pralissões. 

4. Ncssus condições, submeto ii a\tu apreciação de Vossa 
Excelência o anexa projeto de mensagem, a lim de que Vossa Ex .. 
celênciu, se assim houver por bem, encaminhe ao Congresso Na
cional o n:ferido texto da Convenção, parn fins de exame e apro
vação. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 

A. F. Azeredo da Silveira 

CONYENÇi\0 REGIONAL SOBRE O RECONHECIMEN· 
TO DE ESTUDOS, TITULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPE· 
RIO R, NA AMERICA LATINA E NO CARIBE. 

Os Estados da Amórica Latina c do Caribc, Partes da presente 
Convenção, 

Considerando os estreitos laços de solidariedade que os unem, 
expressos no campo cultural atravês da conclusão, entre si, de nume
rosos acordos de carútcr bilateral, sub-regional ou regional; 

Desejosos de fortalecer c desenvolver a sua coopcraçào no que 
diz resrcito lt formação e utilização de recursos humanos e com o fim 
de promover a mais ampla integração da :.írca, de aumentar o conhe· 
cimento c salvaguardar a idcntidadc cultural de seus povos, assim 
como dc obtcr uma constante c progressiva mdhorin qualitativa da 
educação c de contribuir para a nrme propósito de estimular a desen· 
votvimcnto económico, social e cultural c para o plcno emprego em 
cad~1 um dos paíscs c na regiUo em seu conjunto: 

Convencidos de que, no quadro da cooperação em apreço, o 
reconhecimento internacional dc estudos e títulos, ao assegurar 
maior mobilidade a nível regional, para os estudantes e profissionais, 
í: nno apenas conveniente, mas tambí:m um fator altamente positivo 
para a uceleraç(oo da desenvolvimento da região, já que compreende 
u formação c plcm1 utilização de um número crescente de cientistas, 
têcnicos c especialistas: 

Reanrmando os princípios enunciados nas acordos de caapcra
ç(oa cultural jit concluídas entre si c com a nrmc determinação de 
tornar mais cfetiva u sua aplicação :1 nível regional, nssim como de 
considerar a vigiltmcia de novos conceitos formulados nas reco
mendações c conclusões adotadas u respeito pelos órgüos com· 
pelontcs da Organização das Nações Unidas pura a Educação, a 
Ciência c a Cultura. sobretudo no que sc relaciona com a promoção 
da educação, a democratização do ensino, a adoção e a aplicação de 
uma politica educacional que considere as transformações estru
turuis, cconõmicas c t~cnicas, a evolução política e social, bem como 
os contextos culturais: 

Certos de que os sistemas cducutivos, para que satisfaçam de 
forma dinàmica c permanente as necessidades de seus países, devem 
ter estreita vinculação com os planos de dcscnvolvimento econômico 
c soda!: 

Conscientes da necessidade de se considerur, quando da apli· 
caçioo de critérios de avaliação das qualincuções de uma pessoa que 
uspira a níveis superiores de formação ou u utividadc profissional, 
nào somente os diplomas, títulos ou graus obtidos, mas também os 
conhecimentos c a e.'<periênciu adquiridos: 

Lcvamlo cm cont~l que o reconhecimento, pelo conjunto do~ 
Estados Contratantes, dos estudos realizados c dos diplomas, titulas 
e gnllls obtidos cm qualquer deles é o instrumento adequado pnru: 

u) permitir u molhor utilização das meias de farmnçila da 
região: 

b} assegurar a maior mobitid;icle dt: profcssorcs, cstudantes, pes· 
quisadorcs c profissinnai~ dentro do ctuadro tia rcgião: 

c) remover :1s dili'-=uld;ldcs qu<.:, para l) rl.!gn:sso :1 seus países dc 
ori!!clll, cncontrmn as pessoas que rccchcram uma formação no 
ex tenor: 

d} f:~vorecer a maior c mais clicuz utilização dos recursos hu
manos da região, com o fim de assegurar o pleno emprego e evitar a 
emigração Uc talentos atraídos por países altamcntc industrializados; 

Decididos a org~Jni1.~1r c fortalecer a f!U;I coh.1boração futura 
nesta matéri~l Jhll' m:d:; lh: u:-11:! ::\):1'.'•:nr;~o rl'?,i11:-J:ll f]Ut: constitun o 
ponta de partida do uma ação diniomica, desenvolvida principal
mente pelos ôrgàos nacionais c regionais criados para esse fim, 

Convieram no scguinh:: 

I. DEFINIÇOES 

Artigo I• 

Para os fins da prescntc Convenção: 

a) cntcndc-sc por rcconhccimcnto de um diploma, título ou 
grau cstrungdro, a sua uccitacfto pelas autoridades competentes de 
um Estado Contratante c a outorga aos titulares desses diplomas, 
tilulos ou graus, dos direitos concc.:didos a quem possua diploma, 
título ou grau nacional similar. Esst:s dircitos dizem respeito à confir· 
mação de estudos c ao exercício dt: uma profissiio; 

I)- Quanta •o inicia e connrmaçãa de estudas de nível 
superior, o reconhecimento permitir{! ao titular intcressado o acesso 
lts instituições de cduc:lç[to superior do Estado que outorgue nas mes
ma~ co~dicõcs uptieílvt:is aos titularcs de diplomas, títulos ou graus 
naCIOO:IIS. 

II)- Quanto :to exercício de uma profissão o reconhecimento 
signilica a admissão da capacidade t~cnica do possuidor do diploma, 
título ou grau c confcrr.!·lhc os dircitos c obrigaçõcs do possuidor do 
diploma, títulos ou grau nacional cuja posse se exige para o exercício 
da profissão considerada. Esse reconhecimento nãO acarreta ao pos
suidor da diploma, titulo ou grau estrangeira isenção da obrigação 
de satisfazer as dcnwis condições que, para o cxercício da profissão 
consideruda, scjum exigidas pelas normas jurídicas nacionais e pelas 
autoridades govc:rn"mcntais ou profissionais competcntes. 

b) entende-se por educação média ou secundária o período de 
estudos de qualquer tipo, que so siga ii formação inicial elementar ou 
básica c que, dentre outros lins, possu constituir o estágio anterior à 
cducuçüo superior; 

c) entende-se por educação superior toda forma de ensino c pes
quisa de nível pós-secundário. ,\ cflta educação podcm tcr acesso 
todas as pessous com suficiente capacidade, seja por terem obtido o 
diploma, titulo ou certificado de conclusão de estudos secundários, 
seja por possuírem ~t formucão ou os conhecimentos apropriados nas 
condições estipuladas com esse fim pelo Estado interessado: 

d) entende-se ·por estudas parciais de educação superior toda 
formaçtto quc, scgundo as normas da instituição em que se realiza
ram os citados estudos, nrto h~tja sido concluída quanto à sua 
duração c conteúdo, O reconhecimento par parle de um das Estadas 
Contrutunles dos estudos parcinis realizados numa instituição de 
outra Estado Contratante, ou numa instituição sob a sua autoridade, 
autorgar-so-it cm funçito do nível de formação que, para o Estado 
'lU C conccdc o rcconhecimcnto, tl!nhu alcançado o interessado. 

11. OBJETIYOS 

Artigo 2• 

I. Os Estados Contratantes dccturam-sc desejosos de: 

a) Promover a utilização comum dos recursos disponíveis cm 
matéria de educ:1çào, pondo as suas instituições dc formação a ser
viço do desenvolvimento integral de todos os povos du região, para o 
que deverão tomar medid~ts com vista •t: 

I- harmonizar, na medida do possível, us condições de 
ingresso nus instituições de educacrw superior de cuda um dos 
Estados: 
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11- adotar uma terminologia e critérios de avaliação similares, 
com o fim de facilitar a aplicação do sistema de equiparação de 
estudos; 

III - a dotar, no que se refere ao ingresso em perlodo de estudos 
posteriores, uma concepção dinâmica que considere os conheci
mentos correspondentes aos títulos obtidos, ou as experiências e rea
lizações pessouis, de acordo com o previsto no inciso c do art, )9; 

IV- adotar, no que se refere à avaliação dos estudos parciais, 
critérios amplos, baseados mais no nível de formação alcançado do 
que no conteúdo dos programas dos cursos feitos, levando-se em 
conta o carátcr interdisciplinar da educação superior; 

V - proceder ao reconhecimento imediato de estudos, 
diplomas, títulos c certificados para fins acadêmicos e de exercício de 
profissão; 

Vi - promover o intercâmbio de informações e documentação 
sobre ti educação, a ciência e a técnica, para os fins da presente 
Convenção, 

b) promover, cm escala regional, o aperfeiçoamento contfnuo 
dos programas de estudos que, juntamente com um planejamento e 
uma organização adequados, contribua para o emprego ótimo dos 
recursos da área regional em matéria de formação; 

c) promover u cooperação inter·regional no que diz respeito no 
roconhccimcnlo de estudos e títulos; 

d) criar os órgãos nacionais e regionais necessários para fa
cilitar a rúpidu e cfctiva aplicação da presente Convenção. 

2. Os Estados Contratantes se comprometem a adotar todas as 
medidas n~:ccssárias, tanto no plano nacional como no internacional, 
para alc,mçar progressivamente os objetivos enunciados no presente 
urtigo, principalmente através de acordos bilaterais, sub-regionais ou 
regionais, c também de acordos entre instituições de educação su
pcrior c os outros meios que assegurem a cooperação com as orga
nizucões c r.:ntidadcs internacionais e nacionais competentes. 

III. COMPROMISSOS DE REALIZAÇÃO IMEDIATA 

Artlto 3• 

Os Estados Contratantes reconhecem, para efeitos da continua
ção de estudos c para possibilitar o acesso imediato aos períodos se
guintes de formação nas instituições de educação superior situados 
em seu território ou numa instituição sob a sua autoridade, os diplo
mas. certificados c títulos de conclusão de estudos secundãrios 
conferidos cm outro Estado Contratante c cuja posse habilita os seus 
portadores a serem admitidos nos períodos seguintes de formação 
nas instituições de ensino superior situadas no território de seu país 
de origem ou cm instituições sob a autoridade deste. 

Artlao 4• 

Os Estados Contratantes, para efeitos da continuação de 
estudos c da admissão imediata cm períodos seguintes de educação 
superior, reconhecerão os títulos, graus, certificados c diplomas de 
educação superior obtidos no território de outro Estado Contra
um te, ou numa instituição sob a sua autoridade, que atestem a 
conclusf1t1 de um período completo de estudos de educação superior. 
Scri1 requisito indispensável que os citados certificados se refiram a 
anos. semestres, trimestres, ou, cm geral, a períodos completos de 
estudos. 

Artlao 5• 

Os Estudos Contratantes se comprometem a adotar as medidas 
m:ccssúri:.ts para tornar cfetivo, o quanto untes passivei, para efeitos 
de exercício de profissão, o reconhecimento dos diplomas, títulos ou 
gruus de cducaçfio superior emitidos pelas autoridades competentes 
de outro dos Estados Contratantes. 

Artlao 6• 

Os Eswdos Contratantes adoturào, o quanto untes passivei, us 
disposições aplicúvcis ao reconhecimento de estudos parciais de 
cducuçfto surcrior feitos cm outro Estado Contratante ou numa 
imtituiçito sob a sua autoridudc. 

Artigo 7• 

I. Os benefícios concedidos de acordo com os arts. 3•, 
4~-', 5~ c 69 serão aplic~veis a todas as pessoas que tenham realizado 
seus estudos num dos Estado Contratantes, qualquer que sejn a sua 
nacionnlidadc. 

2. Toda pessoa nacional de um Estado Contratante, que tenha 
obtido num Estado não conlrutantc um ou mais diplomas, títulos ou 
gruus similares aos que se referem nos arts. 3•, 4• c 5•, poderá utilizar 
ns disposições aplicúvcis, se o seu diploma, título ou grau tiver sido 
rcconhccid~ cm seu país de origem. 
IV- ÓRGÃOS E MECANISMOS DE APLICAÇÃO 

Artigo 8• 
Os Estados Contratantes a realizar os objctivos definidos no 

o1rtigo 21' c a asscgurur a aplicação c o cumprimento dos compro
missos enunciados nos urts. Jl\ 4~', 51', 61l c 71', através de: 

a) organismos nacionais: 
b) a Comissüo Regional; 
c) organismos bilaterais ou sub-rcgionais. 

Artigo 91' 

Os Estados Contratantes reconhecem que a consecução dos 
objetivos c o cumprimento dos compromissos definidos no presente 
Convênio necessitam, no pluno nacional, uma cooperação e uma 
coordenação, estrcilas e permanentes, de autoridades muito diversas, 
sejam govc:rmm1cntais ou não governamentais, e, cm particular, das 
universidades c outras instituições de educação. Por conseguinte, 
comprometem-seu estabelecer, para o estudo c a solução das ques
tões relativas t1 aplicnção da presente Convenção, os organismos 
m1cionais upropriudos, que representem todos os sctorcs interessa
dos, c também u determinar us medidas administrativas pertinentes, 
de maneira que a tramítaçüo seja rápida c eficaz. 

Artigo 10 

I. Cria-se uma Comissüo Regional composta de representantes 
de todos os Estados Contratantes c cuja Secretaria, situada num Es
tado Contratante da Região, se confiará ao Diretor Geral da 
Organizaçüo das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. 

2. A Comissão Regional tem por missão promover a aplicação 
dn presente Convençflo. Receberá c cxaminnrá os informes perió
dicos qut: os Estudos Contratantes enviem a respeito dos progressos 
alcnnçndos c dos obstitculos que tenham encontrado ao aplicar a 
presente Convenção, c tumbém os estudos a este rderentcs, 
clabonados por sua Secrctariu. 

3. A Comissf10 Regional fará recomendações de carátcr geral 
ou individual aos Estados Contratantes. 

Artigo 11 

A Comissão Regionul elegerá o seu presidente c fará o seu 
rcguhlnH:nto interno. Rcunir-se-ú pelo menos uma vez em cada dois 
anos c u primeira vez três meses depois do depósito do sexto instru
mento de rutificaçüo. 

Artigo 12 

Os Estados Contratantes podcrüo atribuir u organismos bila· 
teruis ou sub-regionais, jC1 existentes 'ou cspecinlmente criados paru 
esse fim, o estudo dos problemas que a aplicação desta Convcnçilo 
apresente no pluno bilateral ou sub-regional, c u proposta de solu· 
ções. 

V - COOPERAÇÃO COM AS ORGANIZAÇ0ES INTER· 
NACIONAIS 

Artigo 13 

Os Estados Contrntantes adotarào as disposições apropriudas 
puru obter u colaboração das organizuçõcs internacionais gover
namentais ou niío govcrnumentuis competentes, cm seu trabalho de 
assegurar uma aplicaçf10 cfctiva da presente Convenção, Estnbcle· 
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ccrào com elas os acordos e formas de colaboração que considerem 
mais apropriados. 

VI- RATIFICAÇÃO, ADESÃO E VIGtNCIA 

Artigo 14 

A pre<ente Convenção estará abert:J para u assinatura c a rati· 
ncação: 

a) dos Estados da América Latina e do Caribe convidados a 
participar da Conferencia diplomática regional encarregada de upro· 
v ar estu Convenção, e 

b) dos demais Estados da América Latina e do Caribe Mem· 
bros das Nações Unidas, de algum dos organismos especializados 
vinculados às Nações Unidas, da Agência Internacional de Energia 
Atômica ou Partes do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
dos que sejam convidados, por decisão tomada na Comissão Re· 
gional, pela maioria estabelecida em seu regulamento interno, a tor· 
na r-se parte da prosente Convenção. 

Artigo 15 

A Comissão Regional poderá autorizar os Estados Membros 
das Nações Unidas, de algum dos organismos especializados vincula· 
dos às Nações Unidas, da Agência Internacional de Energia Atômica· 
ou Partes do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que não 
pertençam it Região da América Latina e do Caribe, a aderir à 
presente Convenção. A decisão que neste caso tome a Comissão Re· 
gional serít adotada pela maioria dos dois terços dos Estados Con· 
tratantes. 

Artigo 16 

A ratincação ou adesão à presente Convenção considerar-se-á 
realizada ao se depositar o instrumento de ratificação ou de adesão 
junto ao Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. 

Artigo 17 

Entre os Estudos que a ratifiquem, a presente Convenção en· 
traria em vigor um mês depois do depósito do segundo instrumento 
de ratificação. Para os demais Estados, a vigência começará um mês 
depois do depôsito do correspondente instrumento de ratificação ou 
de adesão. 

Artigo 18 

1. Os Estados Contratantes poderão denunciar a presente Con
venção. 

2. A denúncia será notificada ao Diretor Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciéncia e a Cultura através 
de um documento escrito. 

3. A denúncia produzirá efeito doze meses após o recebimento 
da correspondente notificação. 

Artigo 19 

A presente Convenção não modificará de maneira alguma os 
tratados e convenções internacionais nem as normas vigentes nos 
Estados Contrutantes, que concedam maiores vantagens do que as 
conferidas por esta Conv~nçào. 

Artigo lO 

O Diretor Gerul da Organização das Nações Unidas pura u 
Educação, a Ciéncia e a Cultura informará os Estudos Contratantes 
e os demais Estados a que se referem os artigos 14 e 15, e também a 
Organização das Nações Unidas, a respeito dos instrumentos de ru· 
tificação ou de adesão mencionados no urtigo 16 e dos de denúncia 
previstos no artigo 18. 

Artigo li 

De acordo com o artigo 102 da Curta das Nações Unidas, a 
presente Convcnçtlo !icrú reghitrudu na Secretaria das Nações Unidas 
a pedido do Diretor-Gerul da Organizaçilo das Nações Unidas pura 
u Educação, a Ciência eu Culturu. 

Em f~ do que, o.s ~thuixo-assinudos, devidumentc autorizados, 
lirmaram a presente Convenção. 

Feito na Cidade do México, cm dczenove de julho de 1974, em 
espanhol, francês c inglês, cujos textos silo igualmente autênticos, 
num exemplar lmico que licarCt Ucpositado nos arquivos da Or· 
ganizaçrto das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul
tura do qual se remeterão cópias nutcnticudas a todos os Estados re· 
feridos nos artigos 14 c 15 c também à Organização das Nações 
Unidas. 

(;I.\' Comissijes dt• Rc•lacfk'i E.rteriores c• de Educacào e 
Cultura./ 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vtti !t public•u;ào: 

1-!ú orndorcs inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Braga Junior. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupamos, hoje, a tribuna do Senado para falar sobre a nova 
politica que vem de empreender o Presidente da Caixa Econômica 
Federal, reabrindo o financiamento para aquisição de imóvel usado. 

Essa deliberação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma medida 
acertada e de cunho eminentemente social, porque ela vem reati'lar o 
mercado de imóveis e, também, possibilitar a aquisição da casa 
própria por uma grande camada da população brasileira. Isso que foi 
anunciado pelo Dr. Humberto Barreto, Presidente da Caixa 
Econômica Federal, para entrar em vigor no mês de maio, significa 
dizer que a politica de Sua ExcelênCia o Senhor Presidente Geiscl, de 
ter como meta de seu Governo o homem, está sendo atingida 
plenamente, porque é o homem brasileiro que tem mais uma opção 
de adquirir a sua moradia, atravi:s da Caixa Económica Federal, c 
com juros bastantes razoáveis, capazes de permitir a todas as cate· 
gorias a compra do seu imóvel. 

Portanto, nesta oportunidade, queremos congratular-nos com o 
Presidente da República, Sr. Ernesto Geisel e o Presidente da Caixa 
Econômica, por mais essa providência que acaba de ser tomada cm 
beneficio da população brasileira, que resolve, assim, mais um 
problema social no Brasil. 

Nós, do Amazonas, que realmente estamos muito distantes da 
Capital Federal e dos meios de comunicação, ficamos felizes com a 
iniciativa, porque, temos certeza, ela vem favorecer grande parte da 
nossa população e, tambi:m, reativar a indústria de construção, que 
vinha sofrendo uma defasagem imensa por falta, realmente, de uma 
medida como esta, que veio reavivar o mercado de imóveis cm todo 
o território nacional. 

~. pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com satisfação que 
registrnmos esse acontecimento, quando, ontem, comemoramos o 
Dia do Trabalho com a fala de Sua Excelência o Senhor Presidente 
Ernesto Geisel, em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, levando a 
sua mensagem de fé e de esperança a todos os trabalhadores brasilei
ros, dizendo que o seu Governo tudo furá em beneficio da solução 
dos problemas sociais da Nação brasileira. E, correspondendo à 
confiança dos trabalhadores brasileiros, ali estava presente uma mas
sa compacta de mais de 100 mil pessoas, aplaudindo Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, pelo muito que o seu Governo 
vem fazendo em favor dos que labutam no Brasil. 

Assim, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o dia I• de maio foi 
festejado pelas autoridades do Pais naquele pedaço do solo brasilei
ro, dando Sua Excelência o Senhor Presidente da República uma 
demonstraçilo extraordinária de patriotismo, falando de improviso 
às massas, para dizer que o seu Governo vive de milos dadas com· o 
povo, principalmente com o trabalhador brasileiro. Nu hora em que 
o Presidente du República foi ao encontro .daqueles que trabalham 
no Brasil, só temos motivo de orgulho para nos congratular com Sua 
Exceléncia e com o Sr. Ministro do Trabalho, porque ld estava 
presente o Governo Federal, para levar a sua mensagem de fé c de 
espcrunçu nos destinar. de nossa P6triu. 

E agora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, vamos tratar também 
de outro assunto de rclevuntc importiincia pnrn u vida dn nucionnli-
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dadt:, qu~.: 1111.: tr:tt. tt tribuna desta Casa, ens~.:jando-me a oportuni
d:tde ins~.:r~.:v~.:r. no~ An;tis dn Cong.rcsso Nucional, acontecimt:nto 
qu~: r~.:juhila t1 tndos os brasil~:iros. Reliro-me, Sr, Presidente e 
Srs. Seníldorcs, ~~ vitoriosu mir. . .;,lto dr.:r.cmpcnhada pelo Ministro 
Hcnriquc Simnnscn, cm dci'~.:sa dos interesses nacionuis, na obtenção 
de signifh:ativus suprimentos crcditicios qut.: scdimcnturào o pro
cesso de dcscnvolvimt.:nlo cconômico da Nação. Poré:m, mais 
sintom:'ttico do que a realidndc: dos créditos obtidos, revela-se o 
ac;tt:unento li imagL:m dL: nosso País, na ~.:onliança que o nosso Minis
tro t.'OCt)!llrl)ll cm tndt1~ os círculos das finanças internacionais. 
Ninguém, Sr. Presillcntl! t: Srs. St:n:tdorcs, se ubalunçaria a cone~:' 
dc.:r créditos de.: milhõt:s de dólmcs a um Pais que ncro se cncontra:t$C.. 
t:m procl!sso de dcscnvolvimcnto racional/: que nUo oferecesse condi
ções de n:ntnhi lilludc capaz de promover o retorno desses cupituis de 
for111~1 pntgmCtt ica c scgur:1. 

É ti:t maior rd~.:v[mt:ia, por cxt:mplo, a informuç:lo que nos dú o 
Ministro Simonscn, n:lutivumcntc U inclinaçUo que ntua\mcntc domi
na os paíst:s desenvolvidos, de act!it:.1r deficit cm seus balanços de 
mcrcmlorius t.: s~.:rviços, obj~.:tivando ajuda aos puíses subdesenvolvi
dos t: cm desenvolvimento. Declara o nosso Ministro da Fuzcnda
c o faz com bast;mtc Cllllht.:l!imenw dt.: causa c equilíbrio de obscrva
çuo- que a fúrmula earaz de enfrentar o superavit de 42 bilhões de 
dólares dos raiscs da OPEP só podcrii ser a da aceitação, pelos países 
desenvolvidos, d~.: deficit crn suas contas-correntes. A tese brasileira 
-defendida junto ao Comitê Interino do f-undo Monct!.rio Inter
nacional, pdo nosso t:licicntc Ministro da Fazenda- de que deveria 
csl:.lbt:lccer-sc um rodízio t.:ntre as nações ricas, na absorção dos 
deficits, de conta-corrente, integra ~1goru o consenso desses puíses, os 
quaisj:'t st.: rejuhilarn com tal iniciativa, 

Em verdade, Sr. Presidente, o que rcssumbra de fundamental 
par:tntls, nas n.:ccntt:s gestões económicu-finnncciras levadas a termo 
pelo rvlinistro Simonscn, é a cn:sccnte crcdibilidude que o Brasil 
sedim~.:ntn no e.xterior, fundada na sua ecõnomiu estável, nas suas 
reservas. nos seus balanços de pagamentos e nu sua estabilidade 
política. 

Purabcnizt>-Jne, assim, Sr. Presidente. com o Ministro 
Simonscn c o Governo Gcisd, por muis esta iniciativa, qut: coloca o 
Brasil na posiçuo de destaque que lhe cube no contexto internacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador i\rnon de Mcllo. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o 
s~.:guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em comcmoraçuo ao Dia do Trabalho, ontem, domingo, 
transcorrido, venho saudar u mcmôria do primeiro Ministro do Tra
balho deste !'ais. Faço-o como brasileiro, desligado de partidarismo 
c da minha cnndiçfto dt: seu parente:, pois sou casado com uma de 
su:.1s lilh:.ts, que: h~ 38 anos mt: acompanha, com incomparável 
abncgucrlll c csrlrito público, nos dirrccis caminhos da vida política. 

AMIGO 

Fui, todavia, amigo de Lindolfo Collor muito antes de ser seu 
J')art.:nte. Bem me: r~.:cordo, uli~s. dt.: quando o conhl!ci, em 1931, no 
Hotel Glória, .onde residia. O jorn:tl cm que trabalhava me incumbiu 
de cntrcvistú-Jo sobre o draw-back, c o então Ministro do Trabalho, 
Indústria c ComC:rcio mun:aru nosso encontro para o suiUo nobre 
daqw:le 1-hHel, :'t noite. Ante a pcrguntu que de inicio lhe fiz sobre o 
Hssunto ~tue ali me levuva, olhou-me com os seus olhos perscruta
Uores, c surprt.:so. talvcz, pelajuvcntude dos 18 anos do repórter, nUa 
hesitou 1.:111 int~.:rrogar-mc antes d!! responder: 

-O Senhor sabe o que quer dizer draw-back? 
Dcsdt.: entiio, tornamo-nos umigos, t! pude, assim, uo longo do 

tempo, !.:onhL:!.:ê-to tanto de long~.: quanto de pcrto, c sc:gui-lhe a açi1o 
que d~.:senvolvcu. r\utêntic~1 homcm público que era, devotado 
st:mrr~.: üs caus;Js do rovo c da P~tria. t!lt: s~.: mostrava igualmente 
grande :'1 dist:inci:r cnmo na intimidade, nada perdendo u sua rica 
pcr:wrwlhJadt.: com a aproxirnw;~ll. foss.: qual fosse o local de onde se 
o ohs~:rvassl!. 

JORNALISTA 

In~rcssando na política pt:lo jornalismo, utuou, de começo, 
aind:t no verdor dos anos, como redutor de um jornal de Bagé. Veio 
depois para o Rio, onde integrou o Jornal do Comércio e dirigiu A 
Tribuna, de propriedade do seu sogro, Luiz Bartolomeu, fundador 
de v:"! rias r~.:vistas dt: notoriedade entre elas o Tlco-Tico, o Malho e u 
llustraçiio Brasileira. Na A Tribuna, aliús, trabalhou inicialmente, co
mo v:'trios outros grandes jornalistas que principiavam. Austregésilo 
de Athaydc, hoje Dircwr dos Dii~rios Associados c hi1 15 anos da 
t.c:ltl.,mia Brasileira de Letras. A convite de Borges de Medeiros vol· 
tou cm scg:uidot a Porto Alegre, para dirigir u Federaçio, órgfio ali
ciai do Partido Republicano Sul-rio-grandcnse. 

Eleito Deputado Federal pelo seu Estado, não se afastou Lindol
fo Collor do jornalismo, passando u escrever em O Pais, porta-voz 
do Governo da República. Vice-líder da Bancada gaúcha nu Câmara 
dos Deputados, não faltou ao Rio Grande do Sul, quando o seu 
Governador foi candidato ii Presidência du República pela Oposi
çuo: dirigiu, cntuo, A Pátria, diiirio carioca da Aliança Liberal, que 
antecedeu i1 Rcvoluçuo de 1930, para cuja vitória ninguém o 
sobrepujou na dcdicuçuo i1iuta e no trabalho eficiente. 

CONSPIRADOR 

Custa Rego, Senador por Alugoas, c também jornalista, que 
bem o conhecia, disse-me cm 1931: 

-Comecei u acrcdiwr no bom sucesso da RevoluçUo quando vi 
Lindolfo Collor chegar ao Rio cm setembro c viajar depois a Belo 
Horizonte. Nuo conheço articulador mais diligente nem negociador 
mais capaz. 

lntl!gmndo o Governo que então se instaurou no País, como pri
meiro Ministro do Trabalho, Indústria c Comércio, criada u Pusta a 
:!6 de novcrnbro dc 1930, um mês c dois dias depois dt: vitoriosa a 
Rcvoluçiio, pouco mais de um ano Lindolfo Collor permaneceu no 
cargo: acontecimentos rl!gistrados na época o levaram u deixar o 
Poder, p<tra continuar fiel aos seus princípios. Mas, durante esse 
reduzido período, lançou as bases da nossa legislação social. 

Diga-se, uliús, por amor à verdade, que pura isso Lindolfo 
Collor contou sempre com colaboraçr10 das nossas forças cconômi
c~ts, tt frt:ntc d;,ts quais SI! destacava George Street, scnsfvel, com o seu 
idealismo, iiS idéias da Rerum Novarum c de Leão XIII. 

Realmente, muito lhe fucilitnram a tarefa us nossas forças econó
micas, aceitando sem protestos o seu ímpeto reformista. E dai, tal
vez, podermos esperar uindu ncstc País uma transformação social 
pacíficu, cmbora a História não nos dê mnrgem para otimismo a 
~.:ssc respl!ito. Evidentemtmte, nU o se abre mão de privilégios por von
t<~de própria senão com lutu, c luta bravia. 

A· cart;,t cm qut: renunciou 1.10 posto, c que publico juntamente 
com este pronunci:tmt:nto, bem cxprimt.: a suu posição, I! eleva u vida 
politicn mrcionul. 

MATO GROSSO 

O Sr.ltallvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
<tpartc'! 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pois não, 
nobre Sl!tHidor. 

O Sr.ltalívlo Coelho (ARENA- MT)- ~com grande prazer 
que me solidurizo com V. Ex• ncstu homenagem ao grande homem 
público, cxutamcnte no dia 2 de maio, o primeiro dia útil depois do 
dia do tr;~bulhador. Lindolfo Collor é, realmente, o grande fundador 
da lcgislaçuo trabalhista no Brasil. A ele, mais do que u qualquer ou
tro hrasilciro, cabe os méritos dos uvançudos passos que temos dado 
na legishtç\10 trub;.llhistu. V. Ex• tem a minha solidaricdudc, ilustre 
Sl!mtdor. 

O SR. ARNON DE MELLO (/\RENA- AL)- Nuo imagina, 
nohrc Sl!n;uJor ltulivio Coelho, como me emocionu o aparte de: 
V. Ex', vot: do longínquo Mato Grosso, tão compreensiva c tão 
eonhceedon1 da obra de l.indolfo Collor no phmo soei ui. 
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A LEGISLAÇÃO SOCIAL 

No licL:Mrcr do pouco tempo cm que esteve no Ministério do 
Trabalho, Lindolfo Collor cumpriu, realmente, sua missão, num 
~:sforçu vcn.ladc.:iramcntt! IH.:rcúlco, Graças t1 sua scnsibilidude, à sua 
inh.:li!!ên!.:ia c.: sohrctudo {t sua capacidade,; de trabalho, realizou obra 
cx~:cp~.:iorwl cm hcnd'icio dos orcr:'trios urhunos. Ainda é cedo pura 
n:lacionar ~cus ft.:ito'i ncss~.: terreno, r.: somente com o p<~ssar dos anos 
poch!rcnws av:diar quanto serviu de ao nosso País. 

Frn lins de 1939, encontrei Lindolfo Collor no exílio, cm 
Biarritt., ao Sul d~t Françu, c o ouvi dizer, com melancolia, que 
l:um:ntava n~o havc·r fll>dido completar o que lizcra. estendendo aos 
trabalhadores do campo os hc.:ncficios da legislação social e juntan
do. ;u1s dirdtos qm: lhc:s ussc:gurara clí.t, os deveres aos quais nUa se 
ptld~:ri:un ~:ximir. 

MI NAS GERAIS 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG)- Permite V, Ex• um 
ap~trtc'! 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pois não, no
hrc S~:nadnr 1\f agalhãcs Pinto. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) - Como V. Ex• 
s;.th~:, fui ;.unigo particular de Lindolfo Collor, embora nos últimos 
:tlhlS d~: su:t c.\istl:nda. Com de convivi r.: convr.:rsr.:i, aprcndr.:ndo do 
muitn que sahia, c not;tvu qur.:, rcalmcntr.:, ele considerava que não 
tinha sidtl p~:rfcit:t a su:t ohra no Minist6rio do Trabalho, mas a ele 
tinh:t dado a inid:u;àn qttl' era nccessúria. Não alimentava nenhum 
rcssentim~:nto; ao contr(trio, tinha cr.:rtezu de que, com a continuaçilo 
do tempo. tl Ministério do Trabalho se: aprimoraria para prestar ao 
País o s~:rviçtl que th:lc devemos cspt:rar. Associo-me a esta homena
gcm. pelo ~:oração mas sohrctudo seguindo os ditames do meu 
patriotismo, pois ht.:m conhcci Lindolfo Collor que, realmente, foi 
unw da..; mainrcs llguras que nos trouxe a Revoluçiio de 1930, 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Nobre 
S~.:nador 1\lag:tlb;les Pinto, dou mt:u testomunho sobre a amizade que 
\'. J:.\·! dcvot:tva at) ~linistro Lindolfo Collor. Ele tinha por V. Ex• 
n;tn apcnas amit.mlc mas t:tmhl:m gratidão, porque.:, com o grande 
t..:nr;n;tto que pnssui. V. E.x~ foi. rt!almt!ntc, um dos amigos muis dedi
cadtJS dc l.indolfo Collor nos últimos anos de sua existência. 

ACRE 

O Sr. Adalberto Sena (MDI! - AC) - Permite V. Ex• um 
ap:trtc'! 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pois não, no
hre Senador Ad:tlhcrto Scn:t. 

O Sr. Adalberto Sena (M DI!- AC)- Nobre Senador, do seio 
d:t B:tnt..::td:r do 1\hwimt!nto [)cmocr~ttico Brasileiro nho podia deixar 
de: sair urn;t manifl!sta~ào de apl:tuso a V. Ex• por c.:sta homenagem 
que cst;'t prcstanUo a Lindoll'o Collor. Em uma época, ou pouco 
dcp11i~ de tal ~ptlC:r, cm que se disse, r.:nfaticamcntt:, que o problr.:ma 
dn tr:d1allladnr cra urn:t qucstiin de polícia, t:lc st: tornou, de fato, o 
rinr11:iro da pnlitilo!;! de assist~ncht ao traballwdor. Servindo de 
in~pir;rdor dll Prc.:sid~.:ntc GetLI!io Vargas, inidou aquele período, que 
lwn.:ri;t de ~.:stcndc:r·.'il! pnr muitos anos, at6 hoje.:, de att!ndimento às 
rci\'indi~.:;tçiJes dos tr:th:tlhadorc.:s. E nós, que recolhemos grande 
parte.: d;tquc.:l;t IH.:r:m~.;:t para n nosso Partido c tt:rnos n:tquelts ho
mens qu~: rws inspiraram o pil:tr dn exc.:mplo quc aind;.t seguimos 
:tqui. n:t ptllitka e~.:tlllúrnie:t do P:ds. nilo podemos silenciar diante 
dcs~c: discursn dc V. E.\~ Ctllll rnuit:t satisfação, trago a V. Ex• os 
~cntirncnt11s dc sulidaric.:d:tdc.: da Banc:ada do ~·1nvirncnto DenlOcr:'tti
l''' Bra~ildrn. 

I'ARAIHA 

O Sr. lluy Carneiro (~lllll- PI!)- Permite V. E.x• um aparte'! 

O Sll. AllNON IJE MELLO (ARENA - AL)- Concedo 
l'Ulll muitn prucr o ~tparte quc rnc pedt: o nobre St:rHttlor Ruy Car. 
ncin1. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Nobre Senador Arnon de 
Mello, nr10 é a primcint Vt:l que exalto, ncsta·Casa, o vulto admirável 
c ilustre do s:tudoso Ministro Lindolfo Collor. V. Ex• jít ouviu, por 
vúrias VClt:S, pronunciamentos meus :tcerca do notável Ministro do 
saudoso c preclaro Presidente Getúlio Vargas. Lindolfo Collor foi o 
primeiro Ministro do Trubulho: realizou neste Puis, para o traba· 
lhador hrasilciro, uma ohra notiovcl. O próprio Prc,idcntc Getúlio 
V;.tr!HIS f:tzia justiça uo v:tlor excepcional do st:u Ministro do Tra· 
b:tlho, mcsmo quando se: scpararam c, com perdu para o Ministério, 
foi Lindolfo Collor paru o Rio Grande do Sul. Portanto, é muito 
acertadamente que V. Ex•, nesta tarde do dia 2 de maio de 1977, na 
qualidade de ilustre Senador pelo Estado de A lagoas, rende merecida 
homenagem a seu sogro que, indubitavelmente, foi um grande 
est:Jdista. grande ministro. grande p:trlamentar, cnnm. um dos gran· 
eles homcns do Brasil. Dai por que recebeu V, Ex'. também, u 
soliduricdadc de outros colcgus, como cm cspcciul a do Senador 
Magalhães Pinto, que conheceu c foi amigo de Lindolfo Collor, 
estundo, dcstu forma, cm melhores condições para fazer um 
julgamento ncl a respeito do primeiro Ministro do Trabalho do 
Bmsil. Por tudo isso, solidurizo-mc com u justissim~t homenagem 
que V, E.x• presta ao grande Ministro Lindolfo Collor, de saudosa 
memória. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Nobres Sena· 
dores Atl:tlht:rto Scn:t c Ruy Carneira, ao inicio do meu pronun· 
ciamento de hoje. declarei quc não cra por partida ris mo qut: ocupava 
esta trihun~t. Ocup-.tV~t-:1 como brusileiro, par<l rendc.:r justicu a quem 
merece justiç:J. Vejo, pelas rnanifest;.tçõcs dc V. Ex'. que cu tinha 
rat~o. 

Ag:mdcço, profundamente sensibilizado, os <tpartcs dt: V. Ex•s. 
Conlirmam, clcs que b(t, atualmcntt: um consenso no Brasil cm torno 
da personalidade do Ministro Lindolfo Cofiar, grande brasileiro que 
sc.:rviu ao Pais servindo ao trubalhador com extremos de dedicaçiio e 
dt:sprendim~nto. 

HOMEM i)E BEM 
Mais importante do que a carreira política de Lindolfo Collor, 

cntret:tnto. foi, valc dt:stacar, a sua personalidade de homem dt! bem, 
de cidadiio íntegro, licl its suus idéi:ts, com extmordinúrias virtudes 
de homem público, ht:m exprcssas no caso do 1\tinistério do 
Trahalho c na cartu com que a ele renunciou. Desprendido de posi· 
ções c de intcrcsscs. abandonou o podcr para não se negar a si 
ml!smo, c n~o tinha, l!ntão, rccursos para fazer face st:qucr ~ts contas 
de nm de mês do armazém. Muito sofreu Lindolfo Cofiar nos dez 
anos de ostracismo c.!m que até morrer se mantr.:vc. No exílio, como o 
encontrei no Sul da Francu. cm 1939, vivi~! pobremcntt: com o or
denado tlllC lhe pag~tva u Comp~tnhi~t Sul América. Nuncn pensou, 
porém, cm lransiJ.!ir ou ceder, embora n~o fossl!m poucas cm tal 
~t:ntido as sugcstôcs c propostus quc ao tcmpo lht: chegavam. 

LIDE R DO GOVERNO 

O Sr. liurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
:tp:trtc'! 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pois não, no
hre Scnudor Eurico Rczendc. 

O Sr. Eurico Rezende (AREN,\- ES)- V, E.xo consignu, no 
seu discurso, o apoio da Maioria da C~tsa, quando rende a sua 
homcnugem it mcmôri:t dt: Lindolfo Collor, sobrt:tudo :to exaltar a 
sua ohr:1. 1-l{t neccssidade de frcqüt:ntcmente St: mencionar c dcsiUcar 
o grande dcstino de utilidade c de patriotismo rcnctido na vida c na 
ohr:t tlo gmnde hrusilt:iro, principalmente no campo social. O tipo de 
rcgilllt: c.:xistcntc tlallllela 6poca mio perrnitiu que se divulgasse 
amplamcnt~:. n:t dimensão udequada, o que realizou Lindolfo Collor 
em l~tvor de inovações revolucionúri<ts quanto aos dirdtos do 
trabulhador hntsilciro. Atribuht-sc a autoria daquclu conquista tUo~ 
somcntc.: a urn homem que, rt:almt:ntc, mt:rcccu a gratidão dus 
trah:tlhadorcs, tvl;.ts no momento cm que um c outm desaparc~o:t:rum, 
hú net.:t:ssidade, cm obs~quio da vcrUadc histórica, de que se pro
clame, p;.tra a memôrin c o apluuso do Pais, que o Ministro Lindolfo 
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Collor teve participo1çüo decisiva na nova era do Direito Social 
hrasih:iro iniciado cm 1930. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Muito obri
t:mdo, nohrc Líder Eurico Rczcndc, pelo seu aparte. 

No meu discurso, que ainda se prolonga, llllarci a respeito da 
obra sociul de Lindolfo Collor. Terei, então, ensejo de referir que ele 
deu, com u lcgislução trubulhistu, conteúdo sociul à Revolução de 30. 

CONTINUA VIVA 

Senhores Senadores: 
Muito devemos, sem dúvidu, à Revolução duqucle uno, por cuju 

vitóriu tunto lutou Lindolfo Collor e que tantos sacrifícios lhe 
custm1, como u numerosos outros brusileiros. 

Tenho, uliús, pmu mim que elu continuu vivu, innueneiando os 
ucontccimcntos de que temos sido palco. Nu verdade, possuíamos no 
Brusil. untes do triunfo revolucionário de 30, um urremedo de demo
craciu, dcmocruciu de pupel pinwdo, sustentudu por um regime de 
atus falsas. do qual niio participava o povo. Governadores, 
Senudores c Deputados eram eleitos por indicução exclusiva do chefe 
do Partido. gerulmente o Governudor do Estudo, sempre em ucordo 
com o Prcsidcntc da Rcpllblica, o qual os apontava, aos candidatos, 
inupeluvelmcntc, il homologação do votou descoberto. 

1\ cssr.: rropósito, costumava contar José Augusto de Medeiros, 
udmirúvcl figuru de homem público do Rio Grunde do Norte, que, 
governador desse Estado, certo dia, lis vésperas de um pleito, 
telegrafou ao chefe politico do interior, pedindo-lhe que substituísse 
por outro o nome de um candidqto integrante da lista que lhe man
daru. Mas tal providênciu não pôde ser tomuda, nos termos da 
resposta que logo lhe chegou, por telegrumu. 

-"Impossível. A ata já foi ussinuda e enviada há dois dius para 
Natal." 

ABSURDO 

A Rcvoluçi10 de 1930 ucubou com tul ubsurdo, instituindo o 
voto sccn:to. Sucede, pori:m, que, com ele e com a Legislação 
Trabalhista, usccndcu uo pluno dus deliberações politicas neste Puís 
um~1 multidão de p~.:ssoas não suficientemente preparadas para tais 
responsabilidades. presus fáceis, portanto, du demugogiu. 

JAPÃO 

Ntlo me cunso, u propósito, de citar, o exemplo do Japão. 
Quundo hú alguns anos Já estive, procurei saber o motivo por que, 
tratando-se de pu is pobn:, sem ferro, sem petróleo, sem carvUo e até, 
u bem dizr.:r, st:m tcrrH, alcançava c conservava, entretanto, a posição 
de terceira potencia cm ft:rro e aço do Mundo, e chegava a vencer, na 
concorrência do mercado internacional, a Alemanha Ocidental, a 
União Soviêticu c até os próprios Estados Unidos. Logo achei, toda
via. a ruzào do seu bom ihito. Há, naquele país, uma lei que prbíbe a 
nomcaçiio dc "incompctt:ntes c semi~incompetentes''. ou seja, há, no 
país, o culto da compctênciu. Bem diferente do que se observa no 
Bru>il. onde, quando se vugu um bom emprego p(lblico, surgem, aos 
montes, candidatos inadequados. 

- E esse candiduto entende do ussunto?- pergunta-se. 
-Não, mas estia precisando- é a resposta dos que o postulam. 
- Sim, u comunidade, entretanto, precisa mais do que ele -

cumpriria uo administrador responsável objetar, considerando que 
o interesse colctivo dr.:ve sempre pairar acima do inten:sse individual. 

EMANCIPAÇÃO FEMININA E VIDA POLITICA 

Se ussim se age aqui no :;ctor do Serviço Público, não é: outro o 
proceder nos demais selares. Senhoras que defendem a emancipação 
femininu, por c.xcmplo, admiJcm que o homem c u mulher precisum 
prcpMrar-se paru o cusarnento, antes de contraf~lo. O mesmo deveria, 
uliús, vcritlcar~se na vida politica, onde se entra por simples vontade 
ou urnbiçiio pr.:ssoal, sem que se tenha cm vista u necessidade de 
conhecer os problemas c de adotar normas de comportamento 
impostas pt:lo cxt:rcício do mandato popular. 

COI.E(ÃO DE DIPLOMAS 

Cnmn podt:ria :md:rr dt: noite, por estradas trs escuras, automó
vel cujos farúis cstivt:sscm apagados'.' Da ignorilncia c 
desconhecimento decorrem naturalmente a incapacidudc c o erro, 
que: tnrnmn irwiúvel o dc:st..:mpcnho de qualquc:r missrw. 

H :'I hnjt..:, por outro lado, neste Pais, a prcocupuçüo de coiceio~ 
rwr diplormrs p:rr:r '-JLIC fique bem rcchc:.rdo Ll curriculum vitae. Mas, 
~c é muito hom cnrtquccê .. Jo, imlispcnsúvcl sc torna uvnlizú-Jo com o 
conht:cimcnto. T crrívclwrtura é ser sem ser. 

('ontou~me um amigo, convidado hú pouco tempo para paranin .. 
lhr unl o.rtn dt.: formatura, lJlll! n surprt.:cndt:u a informaçiio de que, 
dos trezcntos diplonwdos na solcnid~r<.lc a que esteve presente, 
nenhum possuía aptidiio par:r exercer o cargo para o qual se formara. 

CONTEÚDO SOCIAL 

Seu Rcvuluçõu de 1')30, utravés de Lindolfo Collor, se forrou de 
conteúdo sodal, :1 dc 1964, feita pcl~t classe média com o apoio das 
outras d:rsses, se tcrn ernpt:nhado cm rl!stabclcca o eqUilíbrio 
rompido f'lC]a dcfi.ISi.tgt:lll entre prcp:rr~rdOS C dcsprt.:parados, 

Aqui cst:'r o Chcft: Civil da Rcvoluçiio de: 1964, nosso t:minente 
coleg:r Scrwdor rvtag:rlhrtes Pinto, que bem conhece o problema com 
a sua cxpcriênciu de homem público c de cmprcs{trio. 

Numerosas vuntugcns foram conct:didas aos trabalhadores do 
campo. pt:lo Governo rcvolucion{rrio de 1964, como, ali:m de outras, 
a da aposcntmloria c a de pcnsiio pant os muiores dc 70 anos, e da 
cxtensiio d.r Lcgislaciio Social aos meios rurais. 

Ainda ontem, n:r concentraçiio popular de Belo Horizonte, com 
que Min~rs Gerais comemorou o 111 de Maio, o Senhor Presidente 
Ernesto Geiscl destacava atas <tlravés dos quais o seu Governo garan
tir<~ vant:tgens aos ort..:r{trios, entre clc:s o que assegura o J411~salário, 
a ser pago cmjullw a 7milhõcs de trubalhadorcs, t: a umpliução para 
trinta dias de férias anuais a que tém direito, permitindo~lhes ainda 
limit{t~l:ts a J semanas :r lim de captarem recursos com que financiar 
o seu I ater. Além destes. mrtros bendicios lhes scriio concedidos em 
breve. 

Procura o Presidente Ernesto Gciscl gamntir conteúdo social à 
ohnr do governo. f: uma homenagc:m a Lindolfo Collor, que por isso 
tanto se esforçou cm l9Jl, hú quase 50 anos passados, como 
integrnntc do Ministério d:r Revolução dt: 1930. 

CONFERfoNCir\ DE VIANNA MOOG 

Sr. Presiúcntt:, 
Linúolfo Collor foi tema de uma confcrénciu recentemente feita 

pelo escritor Vianm• Moog cm srw Lt.!opoldu, no Rio Grande do Sul 
fr qunl estive.! presente. Tcndo~o conhecido nos seus verdes anos, ain
da 4uandu clt.:, Vianna rv1oog, cstud;.!VU no gin{rsio local, por Lindo!~ 
ll1 Collor se tomou de accndr:rda admiruçiio, c niio concebe o 
csquc:cimt.!ntn a que füi lançmlo quem, com o maior scntimcnto do fu
tLrro c t[ro cxccpcionais qu:.rlidadcs, t:.rnto fez pelo Brusil. Desr.:jo jun
tar a cstc pronunciamt.!nto u testemunho de Vianm1 Moog que man
tem relo tcmro afora o arrcço c o respeito que Lindolfo Collor nele 
dcspcrtnu, desde :rinthtlJLWndo menino cm.Siio Lcoroldo. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ARNON 
DE M/:LLO EM SEU PRONUNCftiMENTO: 

CARTA DE RENÚNCIA DO MINISTRO LINDOLFO COLLOR 

Sr. Getúlio Vargus 
Chcl'c do Govcrno Provisório 

.. Insistindo no pedido que, ontem, verbalmente lhe fiz, da 
minha dcmissiio do cargo de Ministro do Trabalho, Indústria 
Comércio devo rapidamcntc resumir as cttusas que me impõem essa 
dcclsiio, que é irrcvogúvcl. 

Jú tive oportun iU:rdcs Uc dizer a V. Ex• c aos llll:Us ilustres cole~ 
gas de Ministério, reunidos hú dias soh a sua Presidência, a minha 
convicçiio de que todas as grandt:s dificuldades políticus qur.: tilo 
rrofumlamcntc combalem o nosso Pais na hora presente decorrem 

I 

I 
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da di.visUo reinante entre os elementos que fizeram a Revolução ou 
lhe udcrirum depois de garantida a vitórm. 

Qunnto u mim, posso dizer de ânimo sereno que ncstn agituda 
fase governamental que dcvcriu ser de construção ponderada e 
serena c não de sistematizada confusão, procurei sempre, quanto pos
sível, alheiar-mc da mediocridade das politiquices pessoais, que 
atingiram, de tempos a esta pnrtc, u verdadeiros paroxismos de intri
gu. Por amor do Brasil, do Rio Gmnde do Sul e da Revolução fui 
transigi mio, at~ onde me em possível, com esse estudo de coisas. 

Agora, porém, qualquer contemporização ou transigência de 
minhu parte St! torna impossível. Se, muitas vezes, transigir c 
contemporizar é ou pode ser signal de ponderação e boa vontade 
individu:lis ou evidência de patriotismo e discernimento cívico, 
circunst:"mcias hú cm que a transigência se confunde com fraqueza c 
a contcmporizacão com covardia. Infelizmente, de outra natureza 
não é da determinação profundamente dolorosa para mim, que a 
minhu consciência defronta nt.!stc momento. 

Sito de ontem as rninhas pregações na tribuna parlamentar e na 
imprensa da Aliança Liberal em favor .da liberdade de opinião, que 
foi um dos postulados básicos da campanha de renovação politica 
em que me coube a responsabilidade de ser um dos leaders, embora o 
de menor valia. Devo afirmar a V. Ex• - e V. Ex• sabe que eu 
falo a verdade - que si me fosse dito que a Revolução se faria 
precisamente para manietar e sufocar essa liberdade que í: a pedra 
angular das sociedades organizadas, eu não teria sido como fui 
um dos elementos mais decisivos na conspiração que deflagrou no 
movimento de 3 de outubro. 

Depois do ato do Sr. Ministro da Guerra permitindo que ofi· 
ciais do Exército façam num clube politico meridiana campanha 
contra a constitucionalizaçiio do Pais, e transferindo e castigando 
outros oficiais que, cm outro clube, se manifestam a favor du volta 
do País ao regime constitucional, firmou-se no meu espírito a 
convicçtto de que a minh" permanência no governo de V. Ex• já não 
seria possível, sob pena de conformar-me cu com utos por tal forma 
nberrantt:s da nossa ideologia rcVolucion:1ria. 

Mas, não fosse já suficiente esse golpe do arbítrio que 
transformu u Revolução em aventura de extremistas, outro se lhe 
seguiu, com intervalo de horas, que transmuda as nossas intenções 
de regeneração politica num triste lusco-fusco de mashorca. Quero 
fazer referência - como V. Ex• já o percebo - ao covarde, ao 
brutal, ao inominável atentado levado a efeito contra ns oficinas do 
Diário Carioca. A •ox popull. Os indícios todos c a jantaciosa confis· 
são dos próprios autores de tão lamentável façanha apontam com 
precisão os seus principnis responsáveis. 

Não me conformo com a idéia de fazer parte de um governo que 
não afaste imediatamente dos cargos que ocupam homens capazes de 
tal procedimento. 

Não me esqueço, Sr. Chefe do Governo Provisório, não posso 
esquecer-me, da responsabilidade que já mo coube de dirigir o 
mesmo jornal que Júlio de Castilhos dirigiu e que é o órgão do parti· 
do politico a que V. Ex• e cu pertencemos. Eu não seria digno dessa 
responsabilidade, que considero a mais alta distinção da minha vida 
pública, se não dissesse a V. Ex•, como ora o faço, que a minha 
conviv~nci~l política com os autores desse crime não seria de forma 
nenhuma pllssivel puru mim, sob pc:na de não corresponder eu Us 
imposições da minha consciência. 

Pode V. Ex• estar certo de que ninguém mais do que eu lamenta 
essa resolução a que sou levado por imperiosas e indeclinãveis razões 
de ordem cívica. Fiz o que pude pura evitar que as coisas chegassem 
a tal extremo. Hoje, cumpro o meu dc:ver, e se com o cumpri-lo estou 
pesarosa c não ufuno, deve levar-se n fato a convicção que tenho du 
gravidade do momento, bem como, ainda, às antigas ligações de 
estima que me prt:ndem u V. Ex.• 

De V. E.x• umigo, utenciosamente,- Lim/olfo Col/or." 

O LEOPOLDENSE LINDOLFO COLLOR 
(ConferCncin do e!icritor Viunna Moog, por ocasião do 

2• Simpósio de História da Imigração e Colonizução Alemã 
no Rio Grande do Sul, pronunciadu em São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul, u 17 de setembro de 1976.) 

Creio que não estou propriumente descerrando o véu de ne· 
nhum mistério, uo declarar perante' este colendo Simpósio de Histó· 

ria da lmigraçiio c Colonização Alemã; no Rio Grande do Sul, que 
um dos meus mais antigos c acalcntudos projetas literários, senão o 
mais antigo de todos, eru o de escrever a biogralia do meu saudoso 
amigo Lindolfo Collor que, como toda a gente sabe, ou talvez não 
saib:1, dado o silêncio que se tem feito cm torno do seu nome, foi o 
primeiro Ministro do Trabalho do Brasil. Mais do que isto: foi o 
precursor, autor e executor do sistema de leis sociais que nos regem 
desde 19.10, além de haver sido. como jornalista, parlamentar, 
diplomata c escritor, uma das personulidadcs marcantes do seu c nos· 
so tempo- c o que é mais, a que conseguiu imprimir rumos c senti· 
dos orgitnico u revolução de outubro daquele ano. Sim, porque, a 
não ser por ele, a revolução tcriu sido apenas uma revolução como as 
outras. 

Tantas c tantas vezes conlidcncici este projeto aos que convivem 
comigo cm termos de conlidência, que ao revelá-lo agora de público 
!1minha terr:1 c i1minha gente, c sem a mcnar rcst:rva, tenho :.1 impres
são de estar apenas revelando um segreda de Polichinelo, ou então 
de estur, como diria o próprio Lindolfo Collor, numa mant:ira muito 
sua de precis~1r o pensamento, "arrombando portas escancaradas". 

Com efeito, não tem conta us vezes em que me propuz traçar cm 
grande o retrato histórica c carcctcrológica do meio ilustre dos 
lcopoldenses. E não queria apenas o retrata de cavalete: queriu o 
retruto de corpo inteiro no muml vitoriana de uma época. Mus, uma 
coisa i: fazer planos c outra, muita diversa, ê pô-los cm execução, e o 
caminho a percorrer entre as duns nem sempre é um roteiro triunful. 
As muis dus Vt.!zes ê uma via· crucis. 

Em quantas ocasiões não me sento à minha mesa de trabalho, 
nas permanentes ou nas que as circunstâncias improvisam, com um 
esquema que me part.!cia pt.!rfeita c acabado, para ver a biografia 
reduzir-se a simples notícia biogr~Hica, e a notícia biográfica mirar 
::m ~dgum apontamento sc·m molior ~ignilicação. Goethé. como 
sempre, tinha razão: pensar i: fácil, agir dificil, e agir de conformi
dade com o pensamento é o que roulmcnte importa. Quando se trata 
de biografar figuras já definitivamente julgadas pela História ainda 
não é .nada. Uma boa bibliogrnfia pode resolver o problema. Mas 
quando se trata de biografar a figura controvertida de um contem
porãneo, cm torno de quem ainda crepitam paixões implacáveis c 
sobre quem, por falta de perspectiva nas dimensões do tempo, uinda 
não desceu a julgamento delinitivo du postcridudc!'! 

Os biógrafos que o digam. Que o diga William Herndon. o mais 
clássico e ainda hoje o mais citado dos biógrafos de Abraão Lincoln, 
o homem que, depois de Napoleão, foi no Ocidente o muis 
biografado de todos os tempos. Herndon foi associado de Lincoln 
cm su:~ banca de advocacia cerca de quinze anos, conviveu com ele. 
anteriorml!ntc, outros tantos, e nUa obstante, tendo convivido diaria· 
mente com o seu dileto colega e amigo, passou aindn vinte anos a 
revolver arquivos, a entrevistar e a manter corrt.!spondência com 
quantos pudessem fornecer-lhe algum dado, achega, testemunho ou 
informação sobre o homem cuja grandeza fora o primeiro a 
pressentir. O resultado naturalmente havia de ser o que foi uma 
dessas biografias do qual o mínimo que se pode dizer é que ali 
upurccc: Lincoln tal como viveu cm St.!U escritório c nas ruas de sua 
cidade, Springficld, Illinois, palpitante de vida c atualidadc. 

Teriu cu forçus pana fazt.!r outro tunto em relação no meu amiga 
Collor'? Nem pura tunto, nem paru muito mt.!nas. Sair por ai u pcsqui
s:.lf, u reviver arquivos ou colcçõcs de jornais antigos e empoeirados, 
rever corrcspondCncius, reunir cntrcvist:.as, desentranhar documen
tos, ouvir tcstcmunhus c confront[l-las entre si, não, isto decidi
damente não era comigo. Conheço-me demais p<~ru me fazer ilusões 
a respeito, Dt.!pois, como rastrear a vida de: um homem que andou 
sempre, niio parou nunca; que como politico ou coma jornalista, co
mo rcvolucionúrio ou agente de companhia de seguros, ora a sobrc
voHr os Andes, na confidCncia das nuvens, ora a cruzar o solitúrio 
Atlüntico, sempre a cruzur fronteiras, não souhc o que é fixar-se. E 
que, ademais, quando pcnsavu dcscunsar c deitar rufzt:s, era preso, 
para depois explicar suas prisões aos amigos dn muncira mais 
desconcertante que se possu conceber: 

-Por que o prenderam, Doutor Collor'? 
-Porque estava solto. 



~':.~~li)J:>'il'tiWí-l>i;!;m);&·+<j~'i\'$n:li''JI'!•Il!!i!l\~.ilj'if~1l~t'~tliE:&t~J!l1,Wi~~-

1266 Tcrçn-fcirn 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Mlliodcl977 

Er:1 esta invariavelmente a slm resposta. Tempos depois solta-
vam-no. 

-Como é que o soltaram, Doutor Collor'! 
- Nuturalmcnte, porque estava preso. 
Era orgulhoso demais para queixar-se ou imprecar. 
Jú por aí se vê que me não seria fácil traçar com mão firme a 

hiograna de Lindolfo Collor. Nem metido cm hotas de sete léguas 
scr-m~.:-ia possível. acompanhar as passad~1s desse andador de 
muodos. Por este lado, porém, nf10 tenho do que arrepender-me. Do 
que me arrt:pcndo, do que francamente me penitencio com O mais 
contrito mea culpa, mea culpa, é de n5o ter' registrado durante os lar
gos llll curtos períodos de nosso convívio, minhas conversações com 
ele, ou mdhor, as conversações de Collor comigo, porque em verda
de i.IS mais das vezes era ele quem falava, enquanto cu, atento 
catecúmcno, escutava. Cr.:rlo, estes diúlogos, reduzidos à letra de 
forma c reunidos cm livros, não dnriam rara competir com as 
Conversações com Goethe, reproduzidas por seu secretário 
Eckerman. Agora, que seriam lidas com interesse c talvez até relidas 
sem enfado, é algo cm que me compraz acreditar. 

Quanto a isto, porém, nada mais há que fazer. Como dizia meu 
amigo Collor. "O que foi não volta. E os tempos não rctroandam", 

I! 

Hoje c aqui, todavia, trata·se de menos, de muito menos. Trata .. 
se de um depoimento pessoal- o meu depoimento -a respeito do 
loopoldcnsc Lindolfo Collor, ou melhor, para ser exato, do Jeopol
dcnsc Lindolfo Leopoldo Boekcl Collor, nlho de João Boekcl e de 
D. Leopoldina Schrcincr Bockcl, ambos descendentes de imigrantes 
alemães luteranos, nascido a 4 de fevereiro de 1891, à rua Marquês 
de Herval, na casa que precedeu o edifício que tomou o n• 525, entre 
a livraria Rotcrmund e a Sociedade Orfeu. Não há aqui mural ou 
retrato de corpo interno. No máximo sairá um retrato de cavalete na 
moldura da cidade que lhe conheceu as origens, bem como os anos 
fundamentais e normativos de sua existência, e que, por isso mesmo, 
o deixaram profundamente marcado do nascimento à morte, como 
Jeopoldense. Nem há de ser outro o motivo por que no seu livro 
''Sinais dos h:mpos" por coincidência exposto i1 venda nas livrarias 
no mesmo dia do seu enterro, no capítulO .. Uma visita à terra natal" 
são encontrúvcis passagens como esta: 

"Estou desde ontem na minha cidade natal, onde os 
meus olhos vieram encontrar de novo as velhas linhas das 
cas;~s da minha infünciu. perfis de úrvorcs umigas, os mesmos 
contornos espreguiçados das colinas em cujas sombras a 
minha imaginação de criança localizava as bruxas e os 
gnomas, que se obstinavam em fugir its páginas dos meus 
livros de histórias" .. , "Revejo as largas ruas batidas de sol, os 
jardins penteados de novo, os invariáveis e fartos quintais 
que parecem lavados e brunidos a escova. Este vago ruído de 
usinas distantes, este fragor de martelos batendo lâminas de 
ferro em brasu, cu os reconheco também." ..... Reentrei em 
cantata com as vozes misteriosas das coisas que andam espar ... 
sas pelos ares de minha terra, e que inteligências estranhas se 
riam incapazc:s de entender." 

Como dennição dos laços que o prendiam à terra natal não se 
pode pedir nada mais expressivo. E dizer que este descendente dos 
Bockcl da Estância Velha, que mantinham uma banda de música e 
uma orquestra que se tornaram famosas na região, passou apenas 
seis anos nesta cidade. De fato, com a morte do pai, que foi a um 
tempo músico e sapateiro, daqui purtiu de vez para longes terras, 
mas por algumus de suas manifestações c alguns dos seus escritos, 
dir~se-iu que pela imaginação aqui ficou ancorado a vida inteira. Só 
por isto, senão por outras ruzõcs, São Leopoldo h a viu de ser o lugar 
adequado pura os depoimentos n surgir sobre a sua vida e a sua obra. 

Nào menos indicado é a ocasião e o motivo deste simpósio. 
Uma vez que simpósio é precisamente isto, uma rcuniilo de trabalhos 
de uutorcs diversos sobre umu mesma questão ou sobre questões 
ulins com o mesmo tema, num simpósio que se propõe a promover 
investigações concernentes U Históriu da Imigração e Colonização 

Alemã no Rio Grande do Sul, um depoimento sobre a vida c a obra 
do mais ilustre dos seus nlhos encontra aqui seu lugar, sua vez e sua 
hora. Quanto a isto não tenho a menor dúvida. Tenho minhas reser
vas, porém, quanto ao uso do depoimento, como gênero literário 
substitutivo da biograna pelo muito que os depoentes acabam 
neccss;1riamente metidos na história, a falar de si mesmos, senão a 
magnincar a própria importância no emprego abusivo da primeira 
pessoa do singular, esse abominável ueu" de que ninguém consegue 
libertar-se e que tão mal convive com o nosso não menos deplorável 
doppeleanger, o famoso alter-ego dos psicólogos kcdescos. 

Quanto a isto, porém, ainda uma vez nada há a razer, ou contar· 
nar, pois, adstrito ao fator tempo, já agora, não me resta outra 
alternativa senão afrontar o inconveniente e entrar en matlere, sem 
mais preâmbulos e tergiversações. 

III 
Para começar, devo reconhecer que não eram lisonjeiras para o 

meu amigo Collor as referências que a seu respeito circulavam nesta 
cidade, Já pelos idos de 22 e 23. Estes, como se sabe, foram anos de 
agitação, contestação c revolução. Contra ele, então diretor do 
jornal A Federaçio, que era em Porto Alegre o órgão oncial do 
Partido República no Rio-grandense, chenado pelo preclaro Doutor 
Antônio Augusto Borges de Medeiros, Presidente do Estado, 
levantavam-se barricadas de restrições. Os oposicionistas não o 
poupavam. Para este aqui ele não passava de um farmacêutico que se 
intitulava doutor. Para esse outro era um antigo federalista que se 
passara para as hostes republicanas. Aquele acusava-o de haver 
rompido um noivado em Porto Alegre, para casar com moça rica no 
Rio de Janeiro. A~uele outro, de haver mudado não só de partido, 
como de nome: Sendo um Boekel, assinava-se Collor. Esta a 
aleivosia que tinha então maior circulação. E era inútil tentar 
explicar que Collor não mudara propriamente de nome, senão que 
apenas acrescentara ao nome do pai o nome do padrasto, em quem 
po~ia haver encontrado, como de fato encontrou, amparo, apoio, 
estímulo e afeto de um verdadeiro pai, ou q_ue literariamente, o nome 
Collor soava melhor do que Boekel, por mais eufônico e com melhor 
trtinsito nos meios em que atuava, o que, para quem vive da pena, é 
muito importante. Não havia abrandá-los: não se rendia a nenhuma 
evidéncia. Decididamente nos anos 20, sobretudo, 22 c 23, quando 
despertei para a vida pública, Collor não era um nome notável para a 
maioria dos rio-grandenses. Adensavam-se sobre ele as nuvens de 
uma má vontade difusa que as palavras polidas não conseguiam 
disfarçar. Para os de origem germânica apegados às tradições 
avocngas, ele era o transfuga, o apóstata do germanismo: para os 
luso-brasileiros que não acompanhavam com bons olhos sua ascen
são, ele era o alemão que queria vender-se como brasileiro. Mus, 
resistências mesmo ao nome Collor eram as que nutriam os mais 
jovens da oficialidade brasileira, e os ex-cadetes do Realengo, desliga
dos da Escola de Guerra, em conseqUência da revolta de 22. Para 
estes Collor era simplesmente o traidor. Niio podiam esquecer que o 
dirctor de A Federaçio, A Jaraca, como era chamada, fora 
consabidamente o autor do "Pela Ordem", o famigerado artigo que 
pôs termo à Reação Republicana 'e às aspirações daqueles que preten
deram impedir a posse do Presidente Arthur Bernardes, na sucessão 
de Epitúcio Pessoa. Isto eles não perdoaram então; não perdoariam 
nunca. 

De sorte que, em 1923, quando me deparei pela primeira vez 
com este nome - Lindolfo Collor - na lombada de um livro de 
poesias intitulado "Caminho de Flores", confesso que não me senti 
tentado a Ji:-lo, eu que ao tempo lia tudo, hasta los papeles rotos de 
las calles, como diria Dom Miguel de Cervantes Snavcdra. Franca
mente, li sua poesia e não provei de sua prosa. Em resumo: não li e 
não gostei. 

Até que um dia - hil sempre um dia - nas lutas que iam 
travadus entre republicanos e redcralistus, entre picu-pnus c rnarugu
tos c ugora entre ussisistas e borgistus, de repente dei comigo do ludo 
dos borgistus. Já não me lembra, porém, nem seria capaz de dizer 
aqui c agora, os motivos dogmáticos ou doutrinários que me lcvarum 
ainda udolcscr.:nte, u me tornar republicano c a tomur, naquela 
conjuntur11o Partido de Borges de Medeiros ... Hnvin de ser provuvcl
mcntc, um motivo muito afim com o que me levou no primeiro diu de 
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aula, aos quatro ou cinco uno!' de idade, à hora da chamada, a optar 
entre os prcst.:ntcs c ausentes, pelo Partido dos ausentes, que era, 
obviamente, o da minoria. Não subcria, entretanto, dizer se o fiz por 
exibicionismo, se por espírito de contradição, se por uma vocação 
congênita de preferir sempre us minorias discretas às maiorias ululan~ 
tcs. O que sei é que quando a professora chamou meu nome, e eu 
hradei "ausente", eu jú me tinha decidido a formar com a minoria, 
com os uuscntcs, Partido :1 que até hoje me venho conservando mais 
ou menos fiel. 

Corno quer que seja, a verdade é que nos idos de 23 cu era 
horgisla, isto é pic:1-puu, ou melhor, ximanao dos quatro costados, 
um pouco tulvcz por convicçUo,· outro tanto, certamente, para ani .. 
mar os debates que se tro1vavam cm torno dos méritos e deméritos de 
Assis Brasil o Borges de Medeiros, na arena política do Ginásio Júlio 
de Castilhos, onde a m{lioria de ussisistas da minha classe cncami
nhava·sc abjcli.lmente para a ummimidadc. 

Ora, nostas condições, seria difícil, que não me chegasse o 
dia do lor A Federação, o órgão oficial do meu Partido, e do qual era 
diretor o mc:u contcrrüneo Lindolfo Collor, um mau conterrâneo, 
segundo diziam, mas conterrâneo em todo o caso. E o meu dia 
chegou ... Aconteceu-me- ler um dos seus editoriais, upaJmas ao 
candidato". E foi um dcslumbramonto. Deslumbramento, este é o 
termo. E todas as minhas rosistências ao nome de Lindoifo Collor, 
ruíram como as munilhus de Joricó. Aquele artigo conquistou-me de 
chofre. Depois veio a vez de ler os artigos que se lhe seguiram: 
''Documentos lnapugáve:is", "Coligações imorais, negativas e funes
tas", c os demais da série: já estavam completamente conquistados. 

No politeísmo político daquela época agitada pela luta dos 
Partidos, tinha a mocidade do Rio Grande uma absorvente ncces· 
sidadc do novos ídolos, o Collor se tornou, desde então, para a minha 
adolescência c incxausta capacidade do admirar o ídolo que surgia 
com um brilho novo, uma luz própria, um fulgor diferente. Nem 
guerreiro, nem demagogo, nem caudilho, não ora dos que a multidão 
costumava carregar cm triunfo na hora das oxaltações partidárias. 
Ao contritrio, como dofensor de uma candidatura oficial trcmcn· 
damente combatida, eram enormes as resistências que se lhe 
opunham. O seu tipo nórdico, o trajar impecávoi, o plnce-nez atrevi· 
do, davam-lhe antes ao conjunto um aspecto que, por lillta de 
antecedentes nas tradições regionais. não podia encontrar rcssonãn· 
cias na imaginaçiio popular. Para mim, porom, rapazote da região 
colonial de imigração c colonização alemã, o moço diretor de A Fe
deração, passou a constituir uma ontidade à parte. O articulista 
que todas as tardes pontualmente me oferecia argumentos com que 
no dia seguinte, nos intervalos das aulas e pelas mesas dos cafés, cu 
saia a mam:tur os meus desprevenidos colegas que se proviam de 
informação c argumentos somente nu Última Hora e no Correio do 
Povo, convcrter-sc-in num dos personagens do meu culto, como os 
seus urtigas se haviam convertido no evangelho de civismo de 
minhas h:tbituais leituras. Já lhe atribuía us virtudes ideais dos 
pcrsonagcns que: o romance eu históriu recolhem, séculos e séculos 
de literatura c ntosofia. E quando atentei a sorio para o fato de que o 
meu herói niio pmcc:diu nem da Fronteiru, nem da Serra - celeiro 
dos nossos grandes homc:ns- não c:ru de origem rural, mas de ori
gem pCllucno-burgueSll como u minha, n-:io nascera cm nenhuma 
cslitncia cm berço a que acudissem us fadas benéficas com funcho c 
ãmb~1r c cornucópius dt: ouro, mas num vago minifúndio das mnr
gcns do mcu rio dos Sinos, o rio das minhas saudades, numa .rua 
muis modesta do que a minha, que u sua nobreza, como ~de C1c~o 
não tinha passado, porque ia começar com ~le, pelo mu1to que J.â 
esculara c uindu haviu dr.: escalar pelo scu própno esforço, com o mui· 
to qucj!t lutara c pelo muito que iria vencer, então a minha admira· 
çf1o atingiu ao deli rio. Aindu éramos assim em 1923, que diabo! 

Para u imaginuçi1o do ginasiano apenas iniciado nos meandros c 
mistérios da vida pública, aquelu figura de recorte c feitio aristocráti· 
cos, i1pem1s entrevista umu ou outra vez à célebre portn da ~ivraria 
do Globo, onde todas as wrdcs :l hora do rootlng se reuma gente 
fumosu- políticos realizados ou a rcu\izarcm-sc, escritores c poetas, 
literatos e suplentes de litcrutos - avultava como um ser de outra 
essência, feito de outru urgi lu. Eu subia - nitidamente subiu :- que 
ele huviu de enchcr o seu tempo com o ruído do seu nome. Ttnha u 
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impressão, impressão que nunca me abandonou, de estar em presen
ça de um autontico grande homem, 

IV 

M uila úgua, porém, o rio dos Sinos ainda havia de carrear para 
o estuário do Guafba, antes que tivesse oportunidade de conhecer 
pessoalmente o meu muito admirado Doutor Lindolro Leopoldo 
Boekel Collor. Travar conhecimento com ele cm verdade só travei no 
correr de 1928, decorridos cinco anos, de nosso primeiro encontro 
intelecluul em "Pàfmas ao candidato". Foram cinco anos assinala· 
dos por vertiginosos acontecimentos históricos da maior relevância: 
u revolução de 1923, o tratado de Pedras Alias, a revolução de 1924, 
a marcha da coluna Prestes, a ascensão de Getúlio Vargas, primeiro 
u Ministro da Fazenda, depois à governança do Rio Grande, a reno
vação do Congresso Nacional. Colior, à opoca, já não era diretor de 
A Federação, nem Deputado Estadual, como em 23. Era Deputado 
Federal, residia no Rio de Janeiro, c encontrava-se eventualmente 
em São Leopoldo em campanha eleitoral para a renovação do seu 
segundo mandato à Câmara dos Deputados. Eu, por minha vez, 
despira meu uniforme de ginasiano, não conseguira o uniforme de 
cadete com que muito sonhara, e era a um tempo agente fiscal de 
Imposto de Consumo, acadêmico de Direito e noivo. Para maiores 
detalhes, noivo de uma leopoldense que lecionava piano. 

Colior fora a São Leopoldo cm propaganda eleitoral para a 
renovação do seu mandato à Câmara dos Deputados. Eu fora a São 
Leopoldo visitar minha noiva. · 

Uma noite em que pela milésima vez ao longo da rua Grande 
encaminhava meus passos para os lados da ponte, onde iria confabu
lar com o rio dos Sinos, meu velho confidente, na esquina da rua do 
Orfeus, que era então como hoje rua Brasil, mas que para mim conti· 
nua a ser rua do Orfeus, chamou-me a atenção um desusado 
movimonlo de convergência para os lados da Prefeitura. Que seria, 
que não seria, fui informado que se tratava de uma recepção ao 
Deputado Lindolfo Collor, chegado havia pouco. Tanto bastou para 
que eu adiasse sine dle minhas confidências ao rio e me encaminhasse 
para o local do comício. 

Aí chegado, empurra daqui, empurra dali, à base de ombro c 
cotovelo, consegui atingir a barra que separava do público o 
homenageado e a Mesa que presidia os trabalhos. Os discursos a esta 
allura, num tropel de lugares. comuns, já iam cm meio, mas 
fntncamenle, depois de todos esses anos tão vertiginosamente anda· 
dos, eu não saberia dizer quem falou ou quem deixou de falar, quem 
fez uso da palavra ou quem simplesmente abusou dela. De um, 
porom', sei eu que positivamente abusou dela, isto o, da palavra. Foi 
o antigo orador do Bloco dos Vagalumes, desta cidade, que pelo 
carnaval opernva cm assaltos menos onerosos à bolsa dos assaltados, 
do que os de agora. Para ralar com toda a rranqueza c sem reticên· 
cias fui eu, confesso, esse orador. 10 verdade, num ímpeto incontrolá
vol que por vezes acontece aos tímidos, pedi a palavra c saudei 
Lindolfo Collor nessa oportunidade, Meu discurso, estou certo, foi 
logo esquecido, Houve todavia alguom que nunca o esqueceu: o 
homenageado. Pudem! Neste discurso cu já revelava bastante conhe· 
cimonto de sua vida pública, e principalmente de sua obra de 
jornafislu. De rato, nesse improviso, um dos raros improvisos que 
jamais pronunciei, sem preparo prévio, porque os demais, como os 
improvisos em geral, foram quase sempre sabiamente premeditados; 
nesse imprOviso, dizia, mais discurso do que· improviso, e mais 
conferência do que discurso, passei em revista as principais fases da 
vida de Collor como homem de imprensa, desde o excelente aprendi· 
zudo que fizera no O Com~rclo de Bago, por vollu de 1910, alo a sua 
ida pura a Capital da República, onde se firmara, de vez, seu renome 
profissional c onde Borges de Medeiros o foi buscar pura dirigir A Fe
deração, jornal fundado pelo patriarca Julio Fralcs de Caslilhos, e 
no quul tivera ocasião de mo~trur u sua garra como jornalista, tanto 
na campanha da Reação Republicana de 1920, com nu campanha 
maisrccenlc de 1922-23. 

Nada do que utê enti\o cru subido u respeito de Collor foi pas
sado em silêncio, à cxceção, naturulmonlo, dos rumores desagradá
veis, que uinda circulavam embora sem a veem~ncia e acrimôniu de 
outrora, e entre os quais inc\ura-se uinda a versào

4
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qur: nwnliar:t arrcmat:tr na~ livranas a t..]Ualqucr preço os três livros 
dr: v~:rsos que puhlicar:t na mncidaJc: "Elogios c Símholos" "Estra
da de Flores" e "PlH.:ma dos ~-latizcs", 

O m~.:u forte", pnr~m. cst:tva Jlll conhcdmt:nln dos s~.:us artigos da 
camp:mha pn:siJcncial no Est:tdn, de 1912-1923, lJlh! um grupo de 
rr.:puhlicanos ril'·grandcnscs rcso\vr:ra c.:nfcixar crn volume, paru sua 
m:dor divulgaçtln. N:t nc:tsiiio rnostrd que ni'io conhecia somente os 
artiglls ii partir d~: "Palm.:ts .:tn c;tndid:!!n". lvit:u í'(JOhccimcnto agora 
abrangia quast: todos os artigos da mr:mnrúvd campanha. 

J-lnjc, vnlvidllS quas~.: ctnqth.:nta anos, esses artigos jú não 
acord:un c.:m mim scqut:r o eco da cmoçi'io que urn dia produziram, o 
que vem ~ornprovm ainda uma vez que o artigo de jornal é o menos 
dcsvi:'lvel c o mais clússico dos gêneros litcritrios c hú quulqucr coisa 
t.lt: rnclancúlieo IW scu destino, ou rn!.!lhor, no dl.!stino dos próprios 
jornalist;Js. Os artÍJ!OS mais scnsacinnai:-., passados os anos, desloca· 
dos do amhicntc circunstancial que lh~,; possibilituram o sucesso, 
difidlmcntc conscgm:m interessar. Henri Fouquier, por ~;xcmplo, foi 
~~ glória do seu tcmpo. Escreveu vúrios artigos por dia. Mas quem 
~linda o lerú nos dias que corrc:m, rncsmo na França, mesmo cm 
Paris'! E quem ainda h::rú ~;ss~;s outros grandes jornalistas que foram 
Vculliot, Carrel, c o grande l:rnilc Gir~!rditl'! 

Mas, não hi• nt:cessidadc dt: buscar exemplos \{t fora, quando cm 
casa temos ouro lh: lei. Com efeito, para que melhor exemplo do que 
O esquccimt:nlo qu~; j{t SI! V~li fazcndo :-.ohre U ohra de jornaliStaS de 
ontem, como Alcindo Guanabara, Quintino Bocaiuva, Carlos de 
Lact, José Eduardo dc Macedo Soares c Assis Chateaubriand? E será 
pelos mesmos motivos que o nome de Lindolfo Collor vem sendo 
esquecido'! Não, n~o creio: aqui h5 dt= havt:r algo mais, que é preciso 
oportunamt:nte investigar. O qut= é certo~ que esses artigos, tanto os 
da campanha da rcação rerublicana contra a candido:1tura Arthur 
Bernardc.;:s, quanto da succss~o gowrnamt.:ntal do Est~tdo de 1922·23, 
coritituem m:uwncial prt:cioso de informações utilíssimns sobre as. 
duas époc:1s. Voltundo, porém, <.10 rncu dis~.:urso na prefeitura dessa 
cidude, cm que nfw deixei de mcndonur cn passant os artigos que 
Col\or cscrevc.;:u p<.1ra "O País" cm dcft.:sa do plano de reforma 
moncti1ria do Prt::sidt.:nte W:tshingtlm Luiz, tenho a impressão de que 
o que muis lbt: chamou a aten~ão foi o conhecimento revelado pelo 
então jovem orador do seu trabalho intitulado o "Convênio de 
rvlontl.!vid~u", LJUI! d:thlHOU Cllllll) rcla\Or d~l Comissão de Relações 
Extt:rion:s da C:i.mara dos Deputados. Aquitll pareceu· lhe, como me 
confcssou mais t:mJc um mist~rio. Oruk fora o seu jovem conter· 
r~nt:o colht.:r t:tnta informaç~o c tanta doutrina jurídica'? Nu verdade, 
nfto havi•1 mist~rin ~tlgum. Como agente fiscal do imposto de consu· 
mn, servindo cm Santa Cruz dll Sul, uma de minlws leituras predile
tas- :u.:rcditam se quizen:m- era o Diário Oficial, ou melhor, pura 
ser bem t.:.X~tto, o Diário do Congresso, que vinlw anexo ao Diário 
Oficial. Pl1di•1 acnntl.!cer que t.:u ni'w lesse alguma circular do Sr. 
t\1inislrLl d;t Fazenda ou Uo Sr. Din.:tor~Gcral do Tesouro 
con~.:t.:rncntcs üs minhas funçôes t.: seu ext:rcício. Agora, perder os 
discursos dt.: Lindolfo Co\1or puh\icados no Diário do Congresso, 
pdo mcnos os principais, os Ut.: O~túvio Mangahcira, os de Francisco 
Mnrajo, llS di.! João Neves Ua Fontour:1, os dt.: Adolfo Bcrgamini, os 
de f'.tauridn de Lact.:rda nu de Azt:vl.!do Lima, sobretudo os de 
UnJoll\1 Collnr. ah! isto mio pt.:rdia, n~o. Tudo que me caísse nas 
mi'HlS com a chanccl:l dcssl..! nome era imt:diatamt:ntc incorporado ao 
meu patrimlinio cultuntl. Foi precisamente o que succdt.:u com o 
"Convc.!nin dt: t\tontevid~u" assin;1dn cntre o Brasil, Argentina, c 
Urul!uai como tiCfc.;:sa its im:ursl1t:s Uc frontt:ira pelo c;:tudilhismo 
apatrida lJUI.! para Cnllnr constituía "mal congGnilo das repúblicas 
su\-aml..!ri~.:anas". 

Par:1 Clh.:urtar :1 histt1ri:l, dcpois dt.: assq!llrar qLIC Cullor, como 
rr.:lator dtl "('nnv~nin de 1\lnntt.:vidéu", fa~:ia jus ao titulo dt: grande 
intcrnachllwli•;ta, pnis :n·ançara a paso.;os largos l:'1 ondt: os velhos 
juris~.·nn.,ultn., ainda c:unin\wvam tatcandn, rcrnatt:i mt:u discurso 
com c .. tt.: \'otil lin:ll: "()uc as p:dmas. as hnmcnap.cns, as glórias, os 
l:\ÍttJ't c triunftl'i qln: ;1 vida lllL' resl.!rva, Sr. Lindolfo Collor, conti· 
nucm ptlr mim indclinidilmcnte, a minha saudaçi'to", (Houve pnl~ 

mas, naturalmente, c n nr;a!or fni vivamcntt.: cumpriml.!nlndo, para 
u~:1r aqui a lin~ua).!l.!!ll do Diürh1 do Con~rc~so.) 

Da rt:ct.:ptividadt: :10 meu discurso mais imprcssivarnl.!nte do que 
tudo dt:põc o seguinte fato: tcrmimtdo o comício, os prócercs do 
momento procurüram aliciar-me para unir-me a eles que estavam de 
partida para Lomha Grande c para o Kerb, que lú havia circunstún· 
ci:t que constituiria excelente ocasiüo para nova promoção eleitoral 
dll homenageado da noite. 

Kcrb? Kcrb, pois não. Este o nome dado- para aqueles que por 
vontura não o saibam - na região, aos grandes c festivos encontros 
anuais da populaç~o na sede das sociedades de canto, de gin(lstica c 
nas b~dlmúes, durante três t<trdes e tri!s noites consecutivas de danças 
ao som c compasso de valsas vienenses, polkas c mazurcas, tudo 
rt:gado a chop c cerveja de alta ou baixa fermentação c muita, canto~ 
ria. Inútil, porém. procurar nos dicionários de língua alemã ou 
portuguesa a significação do termo. Não se encontrar{! lá nem a 
signillcaç~o nem o termo. O termo t: autóctone, c como tal exprime 
:1penas o costume regional altamente democrático da zona de imigra
ção c colonização alemã do Rio Grande do Sul, de reunir no mesmo 
sal~o. avós, filhos c netos, patrões c empregados, quando não o 
patri'ao c a cozinheira, como cru freqUente: acontecer nos centros 
coloniais ~lind~t não sonsticndos pela discriminação de classes. Estas 
reuniões dançantes, ademais, a que acudia, além da população local, 
gt:ntc d~1s outras colônius, eram pretexto também para negócios, 
compromissos de natureza politica c social. Para os moços, o ponto 
de partida de namoros, noivados c casamentos, senão de encontros 
muis ligeiros galantes, c insubstanciais. 

Devo confessar que, cm moço, o meu fraco era um Kerb. Kerbs 
cm Hamburgo Velho, eu não perdia. 

Mas quem foi qw.: disst: que naquela ocasião eu iria ao Kerb da 
Lomba Grande'! 

Collor, cuja primeira inf:incia foi passada numa bailante do Rio 
dos Sinos, a ensaiar os primeiros passos ao compasso das valsas, 
polkas c mazurcas da famosa orquestra dirigida pelo pai, cometeu 
l.':omigo o que cm outras circunstâncias teria sido urna malvadeza; 
nrto consentiu que cu me unisse ao grupo. 

- Não, senhor. daqui você vai para casa escrever o seu discur
so. Qut:ro ver esse discurso amanhã publicado na integra na "A 
Ft:deração'', 

Fruncamcntc, não sei como nUa sucumbi de importância. E 
puru que nada faltasse ao meu triunfo, notei ainda a testemunhar o 
ocorrido, a presença do meu futuro sogro. Jost: Simeão Cftmara no 
n.:dnto, o que tornava certo que minha noiv;1 ia tomur conhecimento 
do meu momento triunfal, o que a mim então como agora e como 
semprt:. muito import:1va. 

Escusado parecc·mc esclarecer, nesta altura, que não fui a 
Lomba Grande. Fui ati: noite velha, madrugada a dentro, reduzir a 
escrito o meu improviso. Hoje, porém, n~o saberia dizer o que foi fei· 
to dt:sse documento. 

Quundo os cntrcgUt.:i no dia seguinte ao sccretúrio do jornal, 
Collor tinha embarcado cm hidro-avião da Condor, de volta ao Rio 
de Jnneiro, a chumado, de sorte que minha obra prima - o meu 
Lusíadas - apenas palidamente resumida no noticiário da tarde, é 
provitvcl tenha sido jogada ao marc magnum de um cesto de papéis. 
Sic transit ~lorla mundl. 

Vi 

Data pois, do comicio de 1928, cm São Leopoldo, minha amizu
dt: com Limlo\fo Collor. Daí por diante não tem conta as vezes cm 
qut: Collor c cu nos encontramos cm Porto Alcgrt: ou na capital da 
Rcpi1blicu. Entretanto, cm São Leopoldo, para onde vinhamos com 
f'rcqUência. só tl.!nho lembrança nesse reríodo de havé·lo cncontrudo 
ainda um<.~ vez, Aliús nUo houve propriamente encontro, desde que 
viemos juntos c juntos voltamos. 

Foi num domingo luminoso, pussado nove anos, "domingo 
lindaço de sol quente", como di riu o nosso Vargas Neto, começos do 
jit quase rré·llistórico ano de 1937, o ano ratai do Estudo Novo, insti· 
tuído meses apôs, Estado que na dcliniçi'to lapidar de Aparício 
Tort:lly foi "o cst:u.lo a que chegamos" Collor, t:ntrto st:crl.!túrio da 
Fazenllu do govt.:rno Flort.:s da Cunha, conviJou-nos t1 minha mulher 
1.! a mim para virmos com clt.: c sua mulher., 1). Ht.:rrnínia Souza c Si\. 
v a Cn\lor, senhora minha, como diziam os antigos, qu:mdo o mundo 
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ainda linha modos- para virmos a São Lc.opoldo ver a casa que ele 
ucahara de adquirir, t1 ruu do Convento dos Passos ou da Estação, 
hoje rua Lindolfo Collor. 

-Como que cntrto proprict{Jrio cm São Leopoldo?- comentei 
cm tom jogralcsco: 

- Pois aqui onde me vês estás falando com um proprietário em 
nossa tt:rm - respondeu-me, os polegares enfiados nas cavas do 
colch:, num~1 atitude muito sua, com uma ironia antes impregnada de 
ternura que de malícia. 

- Para efeitos elci\Orais?- perguntei, com nova ponta de dcsa-
J'iu. 

-Não, não era para efeitos eleitorais. Era para alojar a mãe e a 
irmã a quem a vida até então não havia dado tréguas. Na nova situa· 
çiio, as duas viúvas teriam pelo menos do que se consolarem dos dias 
difíceis por que pussaram juntas, dcsdc a morte do pai, quando a 
m~c para manter a f::tmília teve que tomar conta da lavanderia, do 
botei junto lt estação, enquanto a irmã servia às mesas. Depois, é 
certo, vieram os dias mais descontraídos da Barra do Ribeiro, com o 
rudr:.Jsto. bem situado na vida c a quem muito se afeiçoou, mas esses 
mesmos teriam que ser atormentados com o desaparecimento de 
casn do irrnrto mais velho, Alcidcs, que fugiu para não mais voltar. 
Agora, porém, tudo isso ficaria para trás, esfuminhudo na bruma do 
passmlo. A mUc teria agora, finalmente, um teta onde se abrigar e 
onde p:~ssar cm segurança o resto dos seus dias. 

Por isto, Lindolfo Boekcl Collor, proprietário pela primeira vez 
c o que i: m<lis proprietário cm São Leopoldo, resplandecia de satis
façi•o na luminosid<~dc do dia. Era mesmo de vê-lo a mostrar aos 
chefes políticos loc<~is, que logo acudiram à notícia de sua vinda, a 
propricd<~dc que adquirira, uma casa com quintal, que do meio dia 
para a tarde, depois do lauto almoço preparado pela popularíssima 
Mari<~ Schcncider, c regado a cerveja, à falta de capiié, foi logo 
promovida " chacrinha. Estou aqui e ainda estou a vê-lo no seu 
andar m<~ciço, a planta do pé apoiada no chão, pois ninguém o veria 
jamais :t caminhar na ponta dos pés, a fazer e refazer o seu tour de 
proprietairc, como se estivesse mostrando uma rica herdade. 
Distilava contcntamc:nto. Dir-se-ia que acabasse de udquirir não um 
minifúndio, mas um verdadeiro latifúndio, não uma chacrinha 
afaswda do rio dos Sinos, senão um castelo à margem do Reno ou 
do Loire. Menciono aqui o Loire ao pi: do Reno, cm homenagem a 
uma uvil francesa de Cotlor, provavelmente alsaciana, que morava 
na cst{lnci;t Vdha, c tt qual clc muito estimava c de quem acreditava 
haver herdado a capacidade de ordenar o pensamento à maneira 
francesa: d'nbord la clarté, puis la clarté, puls enfim la clartê. 

Como quer que seja, o meu amigo Cofiar estava feliz naquele 
domingo de sol qucntc. Não dava todavia para compreender bem o 
porquê dc tunwnha embriaguez de entusiasmo. Aquele inopinado 
transhordamento dc fdicidadc. 

Eu por mim, não pude imediatamente perceber que um homem 
que contava no seu acervo tuntos triunfos, e aparentava tantas pos· 
sihilidmlcs como diretor de poderosa companhia de seguros- a Sul
América- c Secrctúrio do Govcrno no Estado, apesar da derrota de 
1932, permanentemente fcstejudo em banquetes memoráveis no 
Br:tsit c no c.xtcrior semprc em cartaz, havia um quarto de século, 
pudesse dm tamanha importância e signific"udo à aquisição de uma 
propriedade trto banal: um minifúndio com uma cnsa de porta, duas 
janelas c uma janelinha de sótão embutida abaixo d~ vi::tice \rontal 
da cumccira, como milh;:~res de casas do mesmo est1lo d1ssemmados 
por toda a regi~ o. 

N;iu, n~u compreendia c nUa acabava comigo de compreender. 
At]Liilo para mim nUu fazia sentido. Só ao cabo de anos, e isto 
mesmo depois dc observar as contradições de um amigo meu da 
nH:sm;t n:r,i~o. que ,o;ubiu :1 serra pura udquirir pinheirais u qualquer 
preço c com a maior desenvoltura, cm Silo Fruncisco de Paula, 
(i nllmttlo ou Cancla, nws que, para cornprur unm camisa, um pu r de 
pij:nnas uu um par de chinelos, suía de casa pela manhã u faz~r todo 
um e.'\aUstivo c demorado levantamento de preços, nas loJUS das 
rcdnndczas, para só adquirir o par de chinelos, o pijamu ou u camisa 
ao fim d;t tardc c dcpois de muito regatear c concluir estnr fazendo u 
mcliHlr das í.:illllpr;:ts pnssívcis c imugin{tvcis. 

Com Collor devia ter sucedido algo semelhante, embora em 
plano diverso. O Jornalista, o Deputado, o Líder da Bancada, o 
Sccrctitrio dc Estado, o quase Ministro, o ex-Ministro, o homem 
público de grande cartaz realizavam as ambições do homem Collor, 
do Collor da maturidade. Entretanto, o lcopoldensc Lindolfo 
Leopoldo Boekel que em pequeno conheceu as adversidades e a 
pobreza c que por isso mesmo compuzcra uma imagem idealizada do 
homem que, desejava, precisava c havia de ser, só se realizaria no 
momento em que, homem feito, pudesse exibir a sua casa aos amigos 
c conterrüncos- concretização das idealizações normais dos meni
nos de uma socicdHdc piondra impregnada de valores cm que por 
sobre ns glórias, os prêmios c as honrarias, prevalecia a segurança 
que oferece l1 família priva ti vista, resultante da imigração e coloniza
cão alemã o o Rio Grande do Sul. 

Só, pois, por causa dessa modesta propriedade é que, assim, o 
creio, Collor estava contente. Feliz como nunca o tinha visto ante
riormente. 

Minto. Jú o tinha visto da mesma forma feliz havia sete anos. 
Com efeito havia sete unos, tantos quantos Jacó serviu Labão, pai de 
Raquel, ou melhor, para ser cxato, cm literatura a 26 de novembro 
de 1930, portanto, um mês c dois dias após a vitória da Revolução de 
30, deposto Washington Luiz, no poder Getúlio Dornelcs Vargas, a 
pessoa mais feliz nu cidade do Rio de Janeiro havia de ~er, positiva· 
mente, o meu amigo Lindolfo Collor. 

Foi pelo menos em pleno c•íado de graça, numa felicidade de rir 
sozinho, que o encontrei no terraço do Hotel Glória, quando em 
trajes civis, e aliviado da incômoda parafernália de rev9lucionário, 
fui cumprimcntá-fo, antes de embarcar naquela turde de volta ao Rio 
Grande de onde estivera ausente havia mais de mês. 

Depois do abraço da chegada, ardendo por saber das novidades, 
indaguei: .. 

- Entiio, que que há, seu Collor? Quais são as últimas? Ou as 
últimus continuam a ser apenas as penúltimas? 

-Que que há? Aqui onde você me vê, voei: está falando com o 
Ministro do Trabalho. 

Disse isto de polegares a distender os elásticos dos suspensórios 
numa pose que sete anos mais tarde como já vimos de certo modo 
repetiria em Srto Leopoldo, ao comunicar-me sua condição de pro
prict{lrio nu terra natal. 

-Ministro do Trabalho?!!! 
-Ministro do Trabalho. O Getúlio acaba de assinar o decreto. 
Francamente, com esta eu não contava. Em lugar de exultar 

com a notícia, entristeci-me. Nem sei como consegui ocultar o meu 
dcsapontHmcnto. Estava decepcionado alêm de toda a medida. 
Clindo das nuvens, o que, em todo o caso, segundo dizem é sempre 
melhor do que cair de um segundo ou terceiro andar. Aquela foi a 
primeira grande dcccpçiio que me trouxe a Revolução de 30. 
Imaginava para Collor o Ministério do Exterior ou o Ministério da 
FaLCnda, ou mesmo o da Justiça. Em qualquer dos três ele ni\o 
estaria deslocado. Para o Exterior havia a circunstüncia de haver 
sido enviado a Buenos Aires pela própria Rcvoluçiio, u fim de 
pleitear o reconhecimento do estado de bcligcrüncia, c tambi:m para 
l.l compra de armamentos. Além do que, contavn a seu favor o magis
tral desempenho que sempre dera às suas missões diplomúticas. 

E que dizer cntiio do renome que consquistara como 
internacionalista com o seu magistral parecer sobre o ••convênio de 
Montevidéu'"! 

Pura o Ministério da Fazenda, ninguém certamente naquela 
conjunturu pll.~suía rnclhorcs credenciais. Ern para quem Getúlio 
Vargas, líder de SLHl Bunc<lda antes de nomeado Ministro da Pasta c 
apôs rccus:1r a Comissno de Finanças na Cftmara dos Deputados, 
por nr10 entender de linanças, enviava os assuntos concernentes ao 
sctor. Portanto, tudo indicava que o Ministro da Fazenda de Getúlio 
Vargas devia ser mesmo Lindolfo Collor c não outro. Enlim, Minis
tro da Fazenda ou do Exterior, da Justiça ou du Agricultura, 
Emhai:o;ador cm Washington, Buenos Aires ou Paris, o essencial era 
quc lhe dessem umu pnsiçUo :1 altura dc suu soberba :ttuaçào. Mus, 
francamcnte,jog(t-lo para o Minist~rin do Trabalho era subcstim(l·lo 
demais. N:lo, não dava para cnmprecndcr. 
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Menos ainda compreendia a alegria e satisfação do novo titular 
com o modesto prêmio que lhe tocou. 

Entf1n o meti amigo fora o rcdator do monumental manifesto 
uirigido ;, Nação hrasilciru pola Aliança Liberal, na Grande Conven· 
ção uc 20 de setembro de 1929, batalhara cm todas as frentes como 
jorn:ilista c deputado, abalam o País por ocasião do assassinato de 
Jo~l) l'csstw, ~om a [nccndiária intcrpclaçUo que tão dccisivumcntc 
cmu.:nrn:u p:m1 o desencadeamento da Revolução de outubro de 30: 
"Prcsit.h:ntc da República o que fizeste do Presidente da Paraí~a?'\ 
para ai fin y ai cabo lhe oferecerem uma vaga diretoria do antigo 
Ministério da Justiça rotulada de Ministério do Trabalho! Assim 
também era demais. E o pior não era que oferecessem a Collor tão 
mcdiocrr.: cornp!!nsacrlO: o pior era vê~lo aceitá-a de braços abertos, 
c foliz. Ou estaria simplesmente simulando felicidade? Não, não era 
simulaçt10. Era um contentamento tão real quanto o do almocreve 
das Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, que ao 
agradecer a regateada gratificação que lhe atirou Brás Cuba por lhe 
ter salvo a vida, quando o jumento quase o joga ao abismo denotou 
cm seguida tanto contentamento que o nosso inefável Brfls Cuba, 
egoísta c regateador, chegou a desconfiar de haver dado demais. 

Nu verdade, cu não sabia o qu·e se passava com Collor no 
momento. Nt:rn tinha condições para tanto. Certo cu não pensava 
que cm matéria social cstuv~t tudo feito entre nós, c que a abolição da 
escravatura a 13 uc maio de 1888 tinha resolvido o problema social 
do Brasil: 111:m accit~tva com o ex-Presidente Washington Luiz que 
nossa quest~o social fosse um simples caso de polícia. Mas que ainda 
não tinha condiçôes para compreender a necessidade do Ministério 
do Trabalho. De resto, o estilo de minha formação ainda não dava 
pm~t tanto. Assim como cm matéria de carreira liberal as alternativas 
eram o Direito, a Medicina, a Engenharia c a Agronomia, afora 
cvidcntl!mcnte a carrt:ira militar que exercia sobre os jovens rio
grandcnscs grande fascínio, sobretudo nos que não tinham meios de 
escolher outro rumo. como era o meu caso, não compreendia que o 
poder público comportasse outnts ministérios civis que os clássicos: 
Justiça, da Fazenda, Exterior, Obras Públicas c Agricultura. 

Vlll 

Quer dizer: a satisfação de Collor teria que constituir, como 
constituiu, uma provocação às minhas categorias mentais estabele
cid~ts. Aquilo me intrigou enormemente. Mais intrigado, entretanto, 
ficaria ao saber c acompanhar cm Porto Alegre pelos jornais e pelo 
Diário Oficial o que Collor estava realizando no seu Ministério. A li 
de novembro de 30 ji1 aparecia o primeiro decreto assinado por Getú· 
Jio Vargas, e referendado por Collor: limitava a entrada no território 
nacional de passageiros de terceira classe e dispunha sobre a localiza· 
çüo c amparo de trabalhadores nacionais. Depois, o que alterava as 
disposições referentes à aplicação dos fundos das Caixas de Aposen· 
tudorias c Pensões. Depois, o que: estendia ao pessoal dos serviços de 
força e luz c telefones, a cargo dos Estados, Municípios e particula· 
rcs, o regime de um decreto que beneficiava apenas aos funcionários 
de determinada companhia, em detrimento dos demais. (E os dccre· 
tos se sucediam.) Este aqui modificava a organização do Instituto de 
Previdência dos Funcionúrios Públicos da União: aquele organizava 
o Departamento Nacional do Trabalho: aquele outro regulava a 
sindicalizaç~o das classes patronais e operárias. Ao cabo de poucos 
meses, com o búbito muito brasileiro de magnificar ns coisas, jã ha
via quem st: orgulhasse de possuirmos no Brasil a legishu;ào social 
mais avançada do mundo. 

Eu como não sou, suponho niio ser, cxagcrndo, não ia n tanto. 
Dcix:~va-mc, porêm, fascinar com as exposições de motivos que o 
Ministro dirigia \lO chefe do Governo. 

Eram cm geral not{tvcis capitulas de sociologia. Pura percebê-lo, 
creio ser hastantc arpoar aqui c ali, c ao acaso, o que di1.cm esses do
cumentos. Por c.xcmp\o, o que t:ncaminha o projeto de lei que iria 
regular a organizaçàc.J c funcionamento das associações prolissionais, 
patrmwis c oper:'trias: 

"Nito ponho dltvida cm afirmar a V. Ex' que este proje
to representa, depois de longas c incomprccnsfvcis vacilações, 
a primeira iniciativa sistcmíttica no sentido da orgunizuçilo 

racional do trabalho em nosso País. A minha experiência de 
três meses na nova Pasta, que a horirosa confiança de 
V. Ex' me trouxe a gerir, já me deixou arraigada a con· 
vicçiio de que, sem a organização das classes profissionais, 
impossível se torna qualquer resultado apreciável na justa e 
neccssilria conjugação dos interesses patronais c proletários. 

A revolução de outubro encontrou o trabalho brasileiro 
na mais completa e dolorosa anarquia. De um modo geral, 
nito hú exagero em dizer-se que na situação atual do Brasil o 
trabalho é ainda considerado mercadoria, sujeito às flutua
ções da oferta e da procura. Inútil seria a demonstração de 
que cstu concepçiio utilitarista c retrógrada niio está de acor
do, já não apenas com as tendências sociais contemporâneas, 
senão tambi:m com o nlvel das conquistas politicas e as pró
prias imposições económicas, definitivamente reconhecidas c 
aceitas em quase todos os pulses do Velho c em niio poucos 
do Novo Mundo." 

E veja-se o que ele diz, ao encaminhar o projeto de organização 
de comissões permanentes e mistas de conciliação entre empregado
res c empregados: 

"Elemento imprescindível a toda organização racional 
do trabalho, têm as comissões de conciliação a seu favor o 
interesse das classes, a dignidade dos homens e a solidaricda· 
de ativa que os deve vincular entre si. Elas não silo criações 
arbitrúrias da fantasia humana, nem corolários de sectaris
mos irreais. Impregna-se e comunica-lhes um alto sentido de 
utilidade social a preocupação de reunir num mesm~ nlvel'de 
bom entendimento os interesses patronais e proletârios. Para 
que os homens se compreendam é necessârio que se encon
trem num terreno de lealdade e numa atmosfera de tolcrân· 
cia. A compreensão já vale por um começo de acordo. Sem· 
pre que dois homens representantes de interesses opostos, se 
reúnem para discuti-los, a previsão normal é a do entendi· 
mcnto que deles surgirú ... Este, em poucas palavras, o princl· 
pio hum11no que uni ma as comissões de conciliação. 

Lutas de classes sempre existiram e sempre existirão. 
Não se cuida com as comissões cm exame evitar a existência 
dessas lutas. Trata-se, pelo contrário, admitido o seu 
aparecimento, em estado mais ou menos agudo, de oferecer· 
lhes meios de solução, dignos dos homens e consentâneas 
com a natureza dos conflitos e as circunstâncias que os envol· 
vem." 

Serú preciso mais para perceber a qualidade de pensador social 
que foi J.indolfo Collor? Cuido que não. Nesta e num sem número 
de passagens encontra-se o autêntico Collor, o grande Collor, direto, 
claro, breve, profundo, que já no manifesto de setembro da Aliança 
Liberal e mais remotamente na carta a Getúlio Vargas de 11 de 
agosto de 1929, estava dizendo ao que vinha. 

Nesta ele dizia: "Confirmo a minha última carta, para dizer-te 
que estou contigo nesta luta, que todos desejarlamos evitada com 
dignidade c lisura: para remediar é tarde, para fazer história muito 
cedo. Estamos colocados cara à cara com uma situação de fato. O 
q uc urge agora é precisar-lhe os contornos, precisar-lhe os rumos, pc· 
sar-lhc as conscqOtmcias, encaminhar-lhe a solução", 

E logo acrescenta: "Em outras palavras, e para resumir melhor 
meu pensllmcnto: a nação exige muito, e por enquanto nós lhe ofere· 
ccmos pouco. Penso que para estarmos nós, e sobretudo para estares 
tu, à altura do momento histórico que vivemos, esse movimento deve 
ser alguma coisa mais, além de uma ocasional coligação eleitoral 
para a conquistu da prcsidéncia. Ele deve ser o Inicio de uma nova 
mentalidade do regime. Repllra que us idéias-forças, que fizeram a 
Rcpllhlica. entraram cm dccllnio ... chcg<1mos ao limiur de umu época 
nova. 1\ Nação perdeu u confiança nisso que uf cstu" ... 

E quais css<1s idéias-forçus de que nos fula u c~rtu a Vurgas? 
Collor no-Jus diz no manifesto de 20 de setembro. 

A liberdade mundiul para todus us indústrius e profissões, dizia 
ele no mllnifcsto, é pura os proletários cm geral, hoje, principio 
vitorioso no mundo, 

,; 

" ,, 
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"A protcção nos interesses dos opcrãrios deve ser completa. A 
conquista das oito horas de trabalho, o aperfeiçoamento c ampliação 
das leis de férias, dos salários mínimos, a protcção das mulheres c 
dos menores, todo esse novo mundo moral que se levanta, nos nos· 
sos dias, cm amparo do proletariado, deve ser contemplado pela nos· 
sa legislação, para que não se continue a ofender os brios morais dos 
nossos trabalhadores com a alegação de que o problema social no 
Brasil é um caso de poHcia." 

Não há dúvida, nestes escritos é que Lindolfo Collor dá a 
melhor medida de si mesmo. Se nos seus poemas ele apresenta o lado 
menos admirável c admirado de sua personalidade, nessas cxposi· 
çõcs de motivos, como nos artigos, cartas poHticas c manifestos de 
sua autoria é que a inteligência se esta dei a. 

A inteligência de Lindolfo Collor! Era a sua qualidade 
predominante, se é que se pode falar de qualidades predominantes, 
onde tantas excedem. Seria dirícil encontrar maior instrumento de 
precisão, um mecanismo mais bem equipado para a captação do tem· 
po c das idéias. Inteligência cartesiana, feita para pensar cm grande, 
capaz de ordenar, clarificar c sistematizar o próprio caos, obscrvã-la 
.cm ação era um cspctãculo edificante, que fazia honra à espécie 
humana. E não era apenas eventualmente que isto acontecia. Ele 
nunca eslava inteligente: ele era inteligente. A inteligência nele era 
uma segunda natureza, um estado permanente. A coincidência de 
testemunhos neste sentido é de impressionar. 

Menino ainda, estudava numa escola da Barra do Ribeiro c já o 
inspetor da I • Região Escolar Artur Toscano, como contava o Pe. 
Luiz Gonzaga lager, seu primeiro biógrafo, deixara-se cativar do 
desembaraço c das respostas prontas e certeiras do pequeno Collor, 
sobretudo em portugui:s e história. "Falando ao mestre-escola, 
observou-lhe ser uma pena que um menino tão inteligente e adianta· 
do perdesse seu tempo numa aula onde já não podia aprender mais 
nada. E, chamando à parte Lindolfo, abraçou-o, dando-lhe parabéns 
c perguntando-lhe se não desejava ir-se embora dali c continuar os 
estudos. "Isto depende do papai", foi a resposta do jovcnzinho. 

Hú a propósito outro depoimento igualmente importanie. ~ do 
memorialista Vivuldo Couracy. O retrato que faz do jovem Collor 
cm Porto Alegre lú pelos unos 20, é irretocável: "Fazia parte dessa 

. geruçiio um moço loiro, tez clara, olhos azuis, a revelar ascendência 
germânica. Pobre c tímido, estudava Farmácia, por ser o curso mais 
breve, o que mais depressa lhe daria um diploma profissional. Sonha· 
dor, aspirava a uma carreira literária e publicou um volume de ver· 
sos melancólicos de inspiração simbolista, de que não recordo o 
titulo, lllguma coisa como Arco-lrls, ou Sete-Cores, não sei bem. 
lembro-me bem, todavia, de sua penetrante inteligência, que brilha· 
Yi.t no~ longos serões em que discutíamos teoria estética, na sala de 
arte da farmácia Italiana, da qual foi gerente. Por motivos íntimos 
trocaru o nome da ft~mília, burguês c tcutónico, pelo pseudônimo 
sonoro que usou durante o resto da vida. Um dia, desenganado com 
.o umbicntc tomou de repente um vapor e veio tentar a aventura do 
Rio de Junciro. logrou entrar para imprensa, que lhe serviu de 
dcgruu p;.tru entntr na política. E esta lhe proporcionou a carreira, de 
todos conhecida, que us letras lhe haviam negudo. 

lindolfo Collor no Rio de Janeiro, em plena Belle !:poque na 
fase dos grandes salões,' ao lado de Coelho Neto, Alcides Mnya, 
Gregório da Fonseca c Olavo Bilac, o tímido menino da colônia 
lindolfo Collor niio ficou deslocado. Tamanha inteligência, por isso 
mesmo que não tomava qualquer cuidado em escondê-ln ou dosã-la, 
antes razia garbo cm ostentá-lu à luz do sol, mesmo aos domingos e 
feriados, acabaria dando na vista c provocando trcmendus rcações. 
Puderu! Se a glôria dos medíocres, como explicava c j{t pouco citado 
Anatole Francc, não ofende a ninguém, constituindo até uma secreta 
lisonja i\ mediocridade; "hil no talento uma insolência que é paga 
com ódiossurdos c calúnias profundas", 

Assim sendo, Collor não podia escapar. Nilo escapou, Dul a 
enormidade de lutas que teve de travar e de obstáculos que sempre te· 
riu que vencer, onde quer que estivesse. 

Enquanto foi caso de lutar apenas numa frente, tudo com ele 
deu certo. Mesmo nu luta em duns frentes - de um lado com 
rudicuis du esquerda; que não queriam snber de rcformus sociais 

desacompanhados de butismos de sangue, c de outro lado, com radi· 
cais da direira, que aphtudiam os reajustamentos que socializavam os 
prejuízos, mas consideravam simplesmente imoral e indecorosa a 
sociulização dos lucros- muntinha-sc bem. 

Onde se saiu mal do ponto de vista de resultados imediatos foi 
nu luta contra o Tcncntismo da í:poca, ou melhor. da luta do 
Tenentismo contra ele. Seus arqui·inimigos, de 22. redivivos para a 
vida milit;1r, pela porta da unistia, c encastelados no Clube 3 de outU· 
bro, pura u vidu política, nunca viram com bons olhos a presença no 
governo do detestado autor do "Pela Ordem". E não desanimaram 
enquantO' não criaram, com o empustelamcnto do Dl'rlo Carioca, as 
condições que tornaram imperativa c inevititvcl a queda do primeiro 
ministro do Trabalho. Resultudo: Já cm março de 1932 Collor 
abandonava o governo. juntamente com João Neves da Fontoura, 
Maurício Cardoso e Batista luzardo. Não o fez, porém, de cabeça 
buixa. Escreveu ao chefe do governo uma carta que í: modelo de 
dignidade cívica: 

"Sr. Dr. Getúlio Vargas, Chefe do Governo Provisório, 
Insistindo no pedido que ontem lhe fiz verbalmente da minha 
dcmiss~o do cargo de Ministro do Trabalho, Jndústriu e 
Comércio, devo rapid:um:ntc resumir as causas que me im· 
pôem css~1 dccisüo que é irrevogável. 

Quanto a mim, posso dizer de ânimo sereno que nesta 
agitada fase governamental que deveria ser de construção 
ponderada e serena e nüo de sistematizada confusão procurei 
sempre, quanto possível, albeiar-mc da mediocridade das 
politiquiccs pessoais que utingiram, de um tempo a esta 
parte, a verdadeiros paroxismos de intriga. Por amor do 
Brasil, do Rio Grundc do Sul e da Kevolução, fui transigindo 
até onde me era possível, com esse estado de cOisas. 

Agora. porí:m, qualquer contemporização ou transigi:n
cia se confunde com fraqueza e a contemporização com 
covardia ... 

São de ontem as minhas preguções na tribunu purlamen· 
tar c na imprensa da Aliança Liberal ern favor da liberdade 
de opinião que foi um dos postulados básicos da compunha 
de renovação política cm que me coube a responsabilidade de 
ser um dos "lcaders", embora o de menor valia. Devo afir· 
mar a V. Ex• -c V. Ex• sabe que eu falo a verdade- que 
se me fosse dito que a Revolução se faria precisamente para 
manietar e sufocar essa liberdade que í: a pedra singular das 
sociedades organizudas, eu não teria sido como fui um dos 
elementos mais decisivos na conspiração que dcnugrou no 
movimento de 3 de outubro. 

Pode V. Ex• estar certo de que ninguém mais do que eu 
lamentu essa resolução a que sou levado por imperiosas e 
indeclinávcis razões de ordem cívica. Fiz o que pude pura evi· 
tar que as coisas chegassem a tul extremo. Hoje cumpro o 
meu dever, c se com o cumpri-lo estou pezaroso e não ufano, 
deve lcvm-sc o fato lt convicção que tenho da gravidade do 
momento, bem como às antigas ligações de estima que me 
prendem u V. Ex• ... 

De V. E.x' amigo atento 
(a) J.indnlfn Collnr." 

Collor tinha-se mantido no Ministério de novembro de 1930 a 
março de 1912, isto ~ quatorze meses, tempo suficiente para ele 
armar c lançar os vigamentos da a tua! legislação social do Brasil. A 
não ser José Bonifúcio de Andrade e Silva, o patriarca, com quem 
~lliías apresenta grundcs traços de similitude moral c intclectuul -
pura começm, ambm consideravum a pollticu li\ha du moral e du 
razüo - nenhum outro brasileiro levou a termo obra mais 
monumental cm tüo curto prazo. 

!·havia chegado a uma alturu da vida cm que a glóriu lhe estava 
de ~mtcmrto ílsseguradu. Podiít, portanto, trunquilamcntc recolher-se 
ao ostracismo voluntlLrio c descansar. M:1s quem foi que disse que 
Collor queria descansar'! Apenas de volta a Porto Alegre, ei-lo de 
novo cm plena atividadc, a confabular, u movimcntar~sc, n articular 
novas l'órmuhts, no jov,o da política, de arntnjos, combinaçÕc5 e 
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rcrnultaçôcs que: esse alucinante jogo comportu, tendo sempre 
rn:scntc os dizeres da declaração de direitos do Congresso dn 
Filadcllia, cujo hi-ct::ntcnílrio o mundo vem ruidosamente comc
mor:mdn. que incluhm1 o direito do povo de rcbclur-se contra os 
governos susrcitos dc aspirarem :1 ditadura. Daí a revolução dt: São 
P:ttlln de .1~ flli um passo. A outra conscq(léncia foi para Collor a der
ftlla c o c\ílio, 

Pelo mcnos, com o exílio, entregue a si mesmo e não tendo 
rraticam~rll~ ~om quem conspirar, ele irá sossegar? Nada disso. 
i\gnra. m:tis do qw: nunca precisava agir. Para assegurar no Rio de 
htncirn conforto ~~ família: mulher c três filhos: Lcda, Lígia e 
Lindnl fo. Tmnsporta-sc como jornalista para o Chaco, onde se 
dcs~nvolvc encarniçada guerra entre o Paraguai c Bolívia e onde ele 
~.:scrcvc llllli.l brilhante série de: artigos ccomcndados por seu velho 
amigo Assis Clwteaubriand dos "Diúrios Associados". Depois, a 
sc.:rvicn da ··suJ-Américu" desloca-se para Lima, o que lhe permite, 
:to c:~tho de :.tlguns meses reunir-se novamente com a família. Com a 
anistia concedida pelo Congresso cm 1934, retorna ao Brasil e pouco 
depois. ao Rio Grande, onde a bem dizer contra tudo e contra todos, 
-moi seul contra tout le monde - consegue uma trégua entre os 
r:rrtidos <llruvés de um modus vivendi que retardou por alguns meses 
a corrida do centro para a ditadura. Dcrois veio 1937, o "Estado 
Novo" ... 0 Estado a que chegamos", como diria o humorista 
t\rordly, novo cxilio rara Collor, c andanças pelos principais países 
d~t Europu. como jornalista. Depois o retorno puru o Brasil e a vida 
peculiar entre o lar c a prisão. 

L cnm toda essa agitaçüo, Collor, ainda consc:guiu c:screver três 
livros q uc.: :tntcs de serem notúvcis cm si mesmos, como são, silo antes 
de tudo extremamente reveladores de sua personalidade. "Garibaldi 
c a Guerru dos Farrapos"," Europa, 1939" c "Sinais dos Tempos". 

No primt:iro trata-se desde logo de umu biogrUtia inspirada pela 
empatia, isto é, a tendência' para se sentir o que se sentiria se estivesse 
n~ situaçiio da outra pessoa. Garibaldi, heróico e admirado como 
fui no Rill Cir:nH.lc, nunca deixou de ser entrevisto como estrangeiro, 
Cc.lllltl "gring;o". 

E a prova csti1 que o próprio Bento Gonçalves que o tinha na 
mais alta conta não queria de maneira alguma que Garibaldi viesse 
r~tler p:trtc d:t família, como cunhado, marido de Aninha, sua irmã. 
C"tlllm. l!ntrc ns próccrcs rio-grandenscs, admirado como era, havia 
de ser toda a viJ:t o ;tlcrnào Co\1or. O que, conforme o tom como cru 
dito, podia trazer c traziu por vezes conotações desagradáveis. Nesa 
ohra-pri111a que: pouca gc:ntc leu, l!ncontram-se também as puisagens 
q uc pnvn:1rarn a juventude, a adolescência c a primeira mocidade do 
bitígrafo Lindnlfo Collor, na Barra do Ribeiro, no Rio Grunde, em 
IJot~éc Pnrlt) Alcgrl!. 

Nu Barr;1, do uho da rruça central, onde outrora ele vendia 
rast~is. plldi:t contemplar a paisagem cmolduradu pelo Guaiba, pela 
l.:tgoa dllS Patos, de cujas margens tinham partido rumo ao mar os 
três Janchti~.:s do heróico Garibaldi, puxados por cem juntas de bois. 
No Rio Grande ele rodia contemplar a desoladora ruisagem cir· 
cundantl.!' do Alhardiw (jliC tanto imrrcssionou a Saint Hilaire como 
uma dus mais U!.!snladas do mundo, Em Bagé cobra no teatro numa 
das opcr;tçiks da guerra de JS. os camros mais adcquudos u pensar 
na paz. Some-se :t tudo isso, a circunst:incia de que Co\lor, também 
viu cnnrmcs similitudcs entre os homens de 35 c os seus contemporâ
neos c Clllnprcendcr-se-{1 o quanto ele.: rrórrio, com as suas alini· 
Jadcs. simpottias, pai:'\Õcs c idiossincrasi:ts estú metido cm "Garibuldi 
c a Ciucrra Uos Farrapns", 

M:ts. sendo este um livro importante, não o é tanto, a meu ver, 
quanto "Eurora. 1939": é que este apresenta irrecusável interesse 
universal. ~ n tinicn, que cu saiba, a dar o quadro u bem dizer 
curnplcto Ua situaçno Ua Europu, raís por país, às vespt:rus dn últimu 
!!randc ~uerra. \'~cm-se ali de olhos vistos os grandes personagens da 
épDc;t: Antlwny hlt.:n cm \Vcstminstcr cm murcha batida pura a eh c· 
lia du (iahinctc: llitlcr na Alcrnanha. Clll rlcno csplcndor: Glicring, 
no lkichtat-:. tentando confirmar, jogralesco, que o judeu l-lenri 
Hcine Jllldia tcr tidn rudtn uvnnt ha letre qu:tndo dizia que.: um francês 
hlasl~martd11 dcvi;t 'it:r mais t-:rato tt divindidadc do que de orando. 

Mussolini na ltúli:t, !.!lll arranques cpilertiformcs Uc puro verbalis
mo. E a sornhnt da guerra :1 arnrliar-sc ror toda :t Europa. 

Já "Sinais dos Tempos" tem para todos nós, como já vimos, o 
interesse que suscitam as evocações de Collor referentc:s à nossa tcr
r:t, "as ruas batidas de sol, os jardins penteados de novo, os invari:'l· 
vcis c fartos quintais que rarcccm lavados c brunidos t1 escova", E 
tem sobretudo. ll que explica muita coisa, "este vago ruído de usinas 
distantes. c~tc rm~or dc martelos batendo lâminas de ferro cm brasa 
c aquel:is vot.cs misteriosas das coisas que andam esrarsas pelos ares 
da minh:t terra, c LtUC inteligências estranhas seriam incapuzcs de en
tender." 

Eu, por mim, encontro aqui o núcleo inicial do futuro Ministro 
do Trabalho. Ou será que a circunstância de Collor haver nascido 
nesta cidade às margens do Rio dos Sinos, no seio da imigração c 
colonização alemã no Rio Grande do Sul, não leve nada u ver com a 
sua ida para o Ministério do Trabalho cm 1930? 

Será que tudo isso aconteceu por mero acaso c não passou de sim
ples coincidência? Recuso-me a acreditá-lo. Tenho antes para mim 
que houve, deve ter havido, mais do que coincidência; houve, deve 
ter havido, intenção ou destino no desencadeamento das forças 
imanentes da história no produzir este resultado. Se é que há alguma 
lógica no acontecer ou no devenir histórico devia estar escrito desde 
scmrre que.: o priml!iro Ministro do Trabalho havia de sair do vale 
dos Sinos, c provir de descendentes da imigração e colonização 
alemã que se instalou em princípio do século passado na Feitoria 
Velha, para dali irradiar por todo o país. 1:: que foi esta imigração a 
principal propulsora das mudanças que se vem operando há cento c 
cinqUenta anos em nossos parâmetros estruturais: primeiro a aboli· 
ção da escravatura, c depois, a industrialização e novas avalanchcs 
de imigrantes operários; c quarenta c dois anos depois, as leis sociais 
das rctortas de 30. Por meio desta imigração c das que lhe sucederam 
-a it:tli:tna, :t polonesa, a japonesa,- é que se vem proccssundo en
trl! nôs a re:thilitaçào totul do trabalho :tntcs confiado ao cscruvo. 
('t.:rto que.: a :tholiçito libertou o escmvo, mas não reabilitou o traba
lho. lslll é ohra de imigrante. Neste sentido, o 4 de Julho 
completou avant la letre, o I 3 de Maio. Ora, se foram esses imigran· 
tes que direta ou indin:tamcntc mais contribuíram para criar entre 
nós novas condições de trabalho, e com tais condições o advento 
industrial, estava muito bem que saísse do meio deles o homem 
capaz de buscar solução para os problemas que a industrialização e a 
tecnologia acabariam engendrando E esse homem, cm 1930, não po· 
dia c não devia ser outro senão alguém magnificamente equipado 
para a tarefa: Lindolfo Leopoldo Bockel Collor. 

Voltando, porém à agitação em que vivia o meu amigo nos últi· 
mos tempos, era de prever que ao cabo de dez anos de tantas lutas, 
o.,ílios ~ prisões, apesar de aos cinqUenta c dois anos de idade 
aparentar boa saúde, esta já devia estar bastante minada. E rcalmcn· 
te, estava, sem que cu o percebesse. Um dia, porém,- hã sempre um 
dia - à saída do seu escritório, apanhou-me pelo braço à rua do 
Ouvidor. esquina da Quitandu (Sul-América), c me fez esta con
lidênda: clc que não era rropriamcnte homem de conlidências: 

- Sabes, estive ontem com uma cartomante que costumo 
consultar de tempos cm tempos. Ela acerta muito comigo e tenho 
muita confiança no que me diz. Disse-me que estava tudo bem. 
Recomendou-se que tomasse cuidado com o coração e evitasse 
apanhar pneumonia. Imagina tu que, em moço quase morri de 
pneumonia dupla. Agora este aviso. E não 1: o único. Há outro mais 
gruve. Dei para emagrecer ultimamente. E os Boekcl só emagrecem 
paru morrcr.lsto me alarma. 

Francamente, nüo me alarmei com a confidência. Nu verdade, 
liquci menos impressionudo com os rrcssúgios de Collor do que cho
cado corn a su:t incongruência. De um homem corno Collor, lúcido, 
racionalista, empírico, aparentemente liberto de rreconccitos, ni'io es
perava f'ossc acreditar tiio inconsideradamente cm cartomantes c 
bolas de.: cristal. 

Certo, ele gostava de ser procurado por quiromantes, grafó
lopns c toda a sorte de: lcdorcs de futuro, mas nunca rensci que le
vasse a cois:t tfto lnnge. 
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Decididamente, Collor, como toda a gente, era também um fei
xe ?c. contradições. Podia repetir com Dom Quixote, No creo em 
brUJeflas, pero que las hay,las hay". 

!)e~.:llrrida um:t scrnanu,jú completamente esquecido dos prcssá
!!Íos Jo meu <mlif:n, sou chamado tt noite ao telefone: cru alguém que 
nH: :1\'Ísavu que Collor estava acamado, com pneumonia c passando 
mal. 

Saí do telefone, agora sim, alarmado, sucumbido, dando tudo 
por perdido. E corri em seguida a vé-lo no Hotel Palace. Ele estava 
proibido de receber visitas. Já se debatia entre a vida e a morte por to· 
d:1 urna scman:t. f\·l:ts foi só a 1942 que um dos seus médicos, Dr. Pc
dr11 da Cunha, assinnu sc.:ll atestado de óbito. 

E depois'/ Bem depois ... O resto tem sido silêncio. Um silêncio 
dincilmente identincúvcl, não sei bem se resultado da depressão que 
se faz cm torno daqueles que em vida encheram o seu tempo com o 
ruído dos seus nomes, se do tipo de conspirações hoje muito em voga 
que decretam a morte civil dos vivos e dos mortos que não rezam por 
suas cartilhas. 1":: esperar que melhores ventos soprem nas velas de 
Cnllor. No primeiro caso nada há a fazer. No segundo caso, talvez 
seja oportuno lembrar aos conspiradores estas palavras de Lincoln: 

Pode-se enganar todo o povo durante algum tempo 
Pode-se enganar parte do povo durante todo o tempo 
Niio se pode enganar todo o povo durante todo o tempo. 

Cedo ou tarde aparece um Barão do Rio Branco para com dois 
pip<lretes desfuzer n conjura. 

No caso de José Bonifácio de A'ndrade e Silva por exemplo. 
Afastado Bonifácio do Ministério, onde permaneceu dezesseis 
mcscs, - :~pcnas o b:~stantc p:1ra que construísse o império -
duruntc muitos anos ninguém mais ralou nele, no grande construtor 
do Império. Conservadores c radicias votaram·no ao ostracismo. 

Haviam sempn: punhos cerrados e ranger de dentes em torno 
dde. Era até perigoso mencionar-lhe o nome diante dos escravistas. 
Os radiciais da esquerda, que queriam a república antes do Império, 
um Brasil só deles c completamente desligado de Portugal, liam pela 
mesma emtilhu e agiam em consequ~ncia. E o silêncio se fechou em 
lornll dele. c quando niio era o silêncio, era a atourda para celebrar 
os denwis hcrúis da Independência, menos o detestado Andrada. H is· 
tori:~dorcs, ens;.listas, artistas só tinham olhos pam u glória de Dom 
Pt:dro I. 

Um dia, porém - sempre hú um dia, - a Uniilo Americana, 
solicitou de Washington ao Barão do Rio Branco, no ltamarati, que 
designe o nome de um brasileiro à altura de r,gurar no seu novo edifi
c.:i~~ n:1 :1lu resen·:~d:1 i1 galeria Uos hertiis d;.1s Américas. E o Barão não 
he,it:c dcsigna, eum tlldll o peso de sua ;.llltoridade, o grande An· 
dr:1d:1: Jns~ Bnnil':'tcin. 

Foi um corre·corrc entre os brasileiros que viviam entre 
Washington c Nova Iorque. para saber quem era José Bonifácio de 
Andrade c Silva. E foi uma dinculdade encontrar um orador para 
falar por ocasíiio da inauguração do seu busto. Annal tudo se arran
jou c hoje a konograna de Josê Bonif:ício cresce de dia a dia, de hora 
t:m hor:1. E ;r su:~ hihliogr;1na c iconografia também. 

rvt inhas Senhoras c meus Senhores: 
Façamos votos para que Lindolfo Collor encontre um dia o seu 

Barrio do Rio Branco. Enquanto esse dia não chegue, proponho aos 
11\I.:US ~nll\c.:rr(lllClJS 1.! 01111igo~ Lllle COntinuem li ralar dele, J')Orqut: f~1Jar 
d11~ mnr1t1:-., enmo ditü 1w~so Ma~.:hado de Assis: "é como orar por 
clc..,". 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu)- Concedo u pulavru 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunciu o 
seguinte disc.:urso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Scnm.Jores: 

O que me traz :'1 tribuna é uma notícia inscrtu no Jornal do Brasil 
dn dia .J6 do mês passado. Notícin referente uo ilustre Ministro dos 
Transportt:s. Sua Excelência rcz uma ufirmntivn que merece, du 
ll{l~sa parte, umas coloeaçlies. Admitimos mcsrno. que o seu estudo 
dt: :lnirno, rctratado pela imprensa, ultimamente, seja rcsponsúvcl 

por cst:r afirmativa. Tem Uitll a imprensa que S. Ex• anda muito 
irritado. E o Jornol do llrnsil assim in'icrc a irritação do Sr. Ministro: 

"Porto Alegre - "Se há dívida é sinal de que se estâ 
pagando c encomendando novos serviços. O dia em que não 
existir divid:1, os. construtores de estrudas, vagões e de difcrcn .. 
tes equipamentos param. E isso é bem mais grave". A afirma .. 
ção foi feita ontem pdo Ministro dos Transportes, Dirceu 
Nogueira, ao admitir que as dívidas de seu Ministério com 
diferentes credores, "andam pelos CrS 5 bilhões". ' 

Iniciando ontem uma visita de cinco dias ao Rio Grande 
do. S.ul .o. General Dirceu Nogueira afirmou que em março o 
Mm~steno d~s Transportes efetuou pagamentos de Cr$ 3 
bllhocs a d1rercntcs credores. O Ministro manifestou 
esperança de que o Banco Mundial inclua financiamentos a 
ft:rrovias nos novos empréstimos que fará ao Brasil. Admitiu, 
porém, que o sctor não foi incluído nas conversações 
preliminares mantidas com o diretor do BIRD, Robert 
Skillings. 

Transamazônicu 

Ao comcntm as criticas do MDB à Transamazônica o 
Gcncrul Dirceu Nogueira irritou·sc: .. A Oposição contesta 
tudtl •. ~t'J v~ o lado nc:gativo. A Transamuzônica cstú bem, 
pcrmnmdo o cscoamcnto de: boa produção c a humanização 
daquela ún:a. Convém lembrar que: da é uma estrada de 
primeira ahcrtura, n~n ·:Lsraltada, que não é de primeira cate
goria. M:1s dú trú!i.:go cm toch1 a suu extensão," 

É :~i, justamcntc, Sr. Pn:sith!ntc, Srs. Senadores, que nós 
desejamos intcrfcrir para n:por as coisas nos seus devidos lugart:s. 
Desde que cheguei a t:sta Casa venho razendo a afirmação da vaca· 
çào hidrogrúnca da Amazôniu, Uu grande calha amazônica, c disse 
que o trecho ltaitubu-H LLmaitú janu\Ís funcionará cm termos de estra· 
da, a não ser cm termos de vereda, de picada, na noresta. E até hoje o 
trecho permanece no mesmo estado. f: neste ponto que desejo fazer a 
devida correçf1o, p:ml que não st: faca História, para que não vá aos 
registras da Historia como verdadeiro este trânsito fácil e exeqUível 
por toda :1 Tr:ms:1mazônica. De !ta i tuba a Humaitá, até hoje, não se 
transita, a não ser cm caminhões espt:cia!izados, em anfíbios e 
qucjandos. 

r-'ica, portanto, aqui, o protesto do MDB: a Transamazônicu, 
até hojt:, não cst{L totnlmcnte transit:'tvcl, nlio é uma estmda econô
mica. Não funciona o trecho ltaituha-Humaitá. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (l'etrunio Ponella)- Sobre a mesa, pro
jeito de lei quc st:r:'L lido pelo Sr. I\1-Sec.:ret:'1rio. 

É lido o sl!guintc 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1977 

Dispõe sobre a contugcm em favor dos segurados do INPS 
do tempo de serviço público estadual e municipal. 

O Congresso Nacional dccrcta: 
Art. I'' É facultado :10 segurado do INPS que jl1 houver 

cfc:tuado sessenta contrihuicõcs mensais c que tenha sido servidor da 
udministruçfto diretu ou indirct:1, estadual ou municipal, requerer a 
contagem dt:ssc tempo de serviço para lodos os deitas legnis. 

Pm:'lgrafo único. A pr1wa dc tempo de serviço, p:1ra os lins 
deste: artigo, hcm assim a t'Mrna de pagamento du indcnização 
corrc:spondt:ntc ao lelllf10 c:m qut: ü st:gur:ado não haja contribuído 
para a previdência social, '>er:'1 ft:ita de: acordo com o cstatuido no 
regulamento desta lei. 

Art. 211 O Poder Executivo h:li\arú, no prazo de noventa (90) 
dius, o regulamento da f1rcserrt~.: lei. • 

Arl. J1' Entrar~'t esta lei cm vif!or na data Uc sua publicação, 
revogadas as di~posiç1i~:s cm ~~1ntrúrin. 

.Juslilicuçüo 

Lima gr:n·c c irrju~.til'il:ad:t 1:11 . .'\llla pcrmant:l:e na previdência so· 
c.:ial apú~ 11 adYt.:ll\1l da h·t 11'-' 6.2~(1, dc 14 de junho de 1975. Este 
diph)ma IL"gal [11'\'\"ÍII :1 •:nrrl:t!'t'lll I'('CÍJH'<ll..':l dn tempo de serviço púhli-
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co fcdoral c da atividade privada. Entretanto niia dispôs sobre a 
contagem, pelos segurudos do INPS, do tempo de serviço prestado 
como funcionilrios da administração direta ou indireta dos Estados e 
Municípios. Só a União pode disciplinar esta matêria pois·é sua a 
competência pura legislar sobre previdência social (art. 8•, XVII, 
letra c da Constituição). 

Ji1 a Constituição de 1946 determinava expressamente em seu 
artigo 192: · 

"Art. 192. O tempo de serv.iço público federal, estadual 
ou municipal, computar-sc-á integralmente para efeitos de 
disponibilidade e aposentadoria." 

O texto constitucional vigente manteve a norma no§ 3• do art. 
I 02, a saber: 

"§ 3• O tempo de serviço pública federal, estadual ou 
municipal scrú computado integralmente para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade, na forma da lei." 

Coube, finalmente, à citada Lei n• 6.226/75 dispor sobre a 
contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de ativi
dudc privada, para efeito de aposentadoria. 

Ao apreciar o Projeto de Lei n• 98, de 1975, que deu origem ao 
referido diploma legal, a Câmara dos Deputados imprimiu ao seu 
art. 3• a seguinte redução: 

"Art. 3• A reciprocidade de contagem de tempo de servi· 
ço de que trata esta Lei estender-se·â aos funcionários públi· 
cos civis municipais, estaduais, do Distrito Federal, e segura· 
dos da Instituto Nacional de Previdência Social, através de 
convênio, para fixar e determinar os ônus financeiros c seu 
respectivo custeia.·• 

O Presidente da República, entretanto, resolveu vetá-lo e o fez 
sob estes fundamentos: 

"Incide o veto sobre o artigo 3• do referido projeto de lei. 
Estranha ao contexto do projeto original c ampliativa de 

seu objeto, a disposição trazida nayuclc artigo tem feição 
impositiva só acolhida na Câmara dos Deputados, desvaneci
do o esforço do Senado Federal para dar-lhe redução que a 
viabilizasse. 

Resulta, assim, que na versão reproduzida afinal o 
dispositivo em referência, se afigura inconciliável com a 
autonomia constitucionalmente garantida aos Estados e 
M unicipios, além de contrária ao interesse público no que diz 
respeito com as cautelas necessárias na ampliação das presta· 
ções da Previdência Social. 

Com efeito, visando a que os Estados c Municlpios 
fiquem obrigados à celebração de convênios com o INPS, tal 
o curúter compulsivo que se surpreende cm seus termos, o 
citado urtigo 3• do projeto exorbita da competência da 
União, c se transformado cm lei, acarretaria constrangimen· 
to insuportável para as administrações estaduais c munici
pais. 

Doutra parte, a reciprocidade na contagem do tempo de 
serviço pública e de atividade privada, para os fins de 
aposentadoria, requer a segurança da compensação do ânus, 
quer da parte do lN PS, quer da parte das pessoas jurídicas de 
direito público que venham a convencionar com aquele lnsti· 
tu to. 

Dai ser indispensável automação legislativa de cada 
Estado ou Município, lastreada cm exame da viabilidade 
financeira, que não f.ode sujeitar-se à coação comprometedo
ra do Poder Centra ." (Mensagem n• 208, de 14 de julho de 
1975.) 

Por outro ludo, após o advento da Lei n• 6.226, de 1975, vllrias 
Estados c Municípios passaram a legislar sobre a matéria, autorizan
do fosse contado o tempo de serviço prestado como segurado do 
lN PS por funcionários seus, medida que tende a generalizar-se, 
mesmo porque o artigo 108 do texto constitucional determina cxprcs
sumcntc a uplicw;ào aos funcionários dos três Poderes da Uniilo e 
nos funcionários cm geral, dos Estudos, do Distrito Federal, dos Ter· 

ritórios c dos Municípios das mesmas normas aplicllveis aos servido
res federais. 

ConseqUentemente, os funcionários fedcrnis contam, para 
aposentadoria, o tempo de serviço público estadual c municipal c o 
prestado em atividadcs privadas su;eitas ao regime da Lei Orgânica 
du Previdê~cJa Social, aplicando-se a mesma regra nos funcionários 
estaduais c municipais. A única omissilo, portanto, diz respeito aos 
segurados do INPS com relação ao tempo de serviço como funcioná
rios estaduais c municipais, lacuna u ser preenchida pela proposição 
que, convém ussinulur, preenche o requisito constitucional do 
parágrafo único do artigo 165, por isso que prevê a respectiva fonte 
de custeio. total. Aliás, ao fazê-lo, nas termas do parágrafo único do 
artigo 1•. o projeto adota norma que jil constou da Lei Orgânica da 
Previdência Social, para disciplinação de hipóteses análogas, na 
primitiva redução de seu urtigo 32, parágrafo 3•, a saber: 

"Art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será 
concedida ao segurado que completar 30 (trinta) c 35 (trinta e 
cinco) anos de serviço, respectivamente, com 80% (oitenta 
por cento) do salário de benefício", na primeiro caso c, 
integralmente, no segundo. 

~ 3• A prova de tempo de serviço, pura os efeitos deste 
artigo, bem assim a forma de pagamento da indcnização cor· 
respondente ao tempo cm que o segurado não haja contribuí
do para a previdência social, será feita de acordo com o 
estatuido no regulamento desta Lei." 

São estes os fundamentos da proposição. 
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1977. - Senador Mauro 

Benevldes. 

(Às Comis.wies dt• Cmtstituiciio t' Justica, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnia Partella) - O projeto será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

Paulo Guerra- Augusto Franca- Gustavo Capancma- Lei· 
te Chaves- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnia Portella)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 55, de 
1977, do Senhor Senador Henrique de La Racque, solicitan
do a transcrição, nas Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Ministro Waldemar Torres da Costa, por 
ocasião do 169• aniversário do Superior Tribunal Militar. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Peço a pula· 
vru, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu)- Concedo u palavra 
ua nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

••Nesta tarde e neste mesmo salão que se habituou n tes
temunhar, diuturnumentc, · nossas justilicndus preocupações cm 
proporcionar justiça, serena, altiva c dcscntercssadu, fundada no 
conhecimento da verdade, pura que o Direito possa ser corrctamentc 
aplicado, hoje, vivemos um ambiente de resta, porque, ao lado du 
simpatia c graciosidade de gentis damus, aqui recebemos o brilho du 
cultura humana c do vulor individual, nos mais vuriados sctores da 
utividude. 

Experimentamos juslilicadu ulcgriu, como soe acontecer, 
normulmcntc, nos dius de univcrsCirio que nos silo euros. 

.: 
•I ,, ,, 
li 
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V~tustn c scmrrc respeitado, o Superior Tribunal Militar vê 
hoje transcorn.:r seu centésimo sexugí:simo nono ano de criação, cada 
vct rnnis animado dos melhores propósitos, para com a sociedade 
hrasilcira: cada vcl mais animado dos mais recomendáveis intuitos 
p:~r:~ com a Pútria c cm defesa de seus legítimos direitos de continuar 
inh.:gr~l. sobcmna, dona de seu destino e do seu direito de auto
dctc;rmi nu r-se," 

Com estas palavras, o emincntissimo Ministro Waldemar 
Torres du Costa iniciou magnífico discurso com a presença de 
agraciundtlS, quundo a primeiro de abril festejava a Nação brnsileira 
mais um uno de existência serena do Superior Tribunal Militar. 
Todos nós subcmos que a farda sempre intimida. Ninguém desconhe· 
t.::c n receio que de muitos se apossa quando í: a hora de umjulgamcn· 
to a ser rrofcrido na úrcu jurisdicional militar. e: curioso e altamente 
expressivo c mais do que isto, marcantemente honroso que a Corte 
Castrense: tcnha sc imposto perante o conceito dos brasileiros, como 
um Trihunal onde a injusliçn jamais imperou cu paixão c o ódio não 
encontram guaridu. São inúmeros os exemplos - e já estamos 
próximos dc duzentos unos de sua institucionalização -, em que o 
império da lei brilhando como a espada e refugindo como aqueles 
r~trdõcs tno imponentes característicos dos seus Ministros, se concre
tiza dc forma segura e máscula. 

Eis porque requeri a transcrição nos Anais do Senado do 
brilhante discurso do orador oficial da solenidade, Ministro Torres 
du Costa, quando ele de forma feliz descreveu a trajetória da Corte 
que intcgr:l com tanto brilho e saber. 

1: o que, de imediato, o Senado Federal passa a votar. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Em votação o 
requerimcnto. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (l'uusu.) 

/\provado. 
Será feita u transcrição solicitada. 

1:' O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRIÇÃO E 
SOJ.IC/T,IIJA: 

"Exmo. 
Sr. V ice-Presidente c Representante do Exmo. Sr. 
Presidente da República. 
Senhor Presidente. 
Senhores Ministros. 
Excelências. 
Minhas Senhoras. 
Meus Senhores. 
Senhores Agraciandos. 

Nesta tarde e neste mesmo salãoque se habituou a testemunhar, 
diuturnamente, nossas justificadas preocupações, em proporcionar 
justiç:t, scrcn:t, uhiva c desintercssada,fundadu no conhecimento da 
vcrd:tdc. p:tra lJUe o ()ireito possa ser corrctamentc uplicudo, hoje, vi
vcrnos um :tmbicntc dc festu, porque, ao ludo da simpatia e 
gruciosidadc de gentis damas, aqui recebemos o brilho dn culturn 
humana c do valor individual, nos mais vnrindos sctorcs dn ntividadc, 

Experimentamos justificada ~legria, como sói acontecer, nor· 
nwlmcn te, nos dias de aniversário que nos silo caros. 

Vetusto c sempre respeitado, o Superior Tribunal Militar vi: 
hoje transcorrer seu centésimo scxngi:simo nono uno de crinçilo, cndn 
vez mais animado dos melhores propósitos, para com a sociedade 
brasileira: cada vez mais animado dos mnis recomendáveis intuitos 
pnra com a Pátria e em defesa de seus legítimos direitos de continunr 
intcpr:t, snhcrana, duna de seu destino e do seu direito de autodeter· 
111 itwr-sL:. 

Sua criaçiio ocorreu em I• de abril de 1808, pelo Alvnrá, com 
força de lei. do Principe Regente D. João VI. 

Segundo esse Alvarlt c com sua própria redaçilo, o Conselho 
Supremo Militar c de Justiça era muito conveniente ao bem do seu 
Real Serviço c a tudo quanto respeitava à boa ordem c regularidade 
da Disciplina Militar, Economia e Regulamento das Forças Reais, 
tunto de Terru como de Mar e para que se montivcssc, no melhor 
estmlo, porquc dele dependiam u energia c conservnçilo dus mesmas 

forças, quc deveriam assegurar a tranqUilidade e a defesa dos seus 
Estados. 

Dispôs o Príncipe Regente, como fixado no art. I• daquele 
Documento, que huvcri:.t na cidade do Rio de Janeiro um Conselho 
Supremo Milit:tr que cntcndcria cm todas as matérias que perten~ 
ciam ao Conselho de Guerra, ao Almirantado e ao Ultramar, na 
parte militar somente c se comporia dos Oficiais do Exército e da Ar· 
muda Real, que jú eram Conselheiros de 'Guerra c do Almirantado, 
que se udwv:tm na cidade, c de outros Oriciais de uma c outra Arma~ 
da, que o Príncipe houvesse dc nomear. 

Fixou que scrimn da competência daquele Conselho os Negó
cios que, cm Lisboa, cumpriam aos Conselhos de Guerra, do 
Almirantado c do Ultramar, somente na parte militar c todos os 
mais que o Príncipe houvesse por bem encarregar, podendo, porém, 
consultá-lo cm tudo quanto julgasse conveniente, para melhor 
Economia c Disciplina do seu Exército c Marinha. 

Merece realçar que, desde sua criação, esta Corte de Justiça 
Militar se integrou de Juízes militares c togados, como se infere do 
artigo 7• daquele Alvará, onde está dito que o Conselho de Justiça se 
compõe de Conselheiros de Guerra, Conselheiros do Almirantado c 
mais Vogais e de três Ministros Togados, nomeados pelo Príncipe, 
sendo um designado Relator e os outros dois adjuntos, para o despa
cho de todos os processos que fossem remetidos ao Conselho, para 
serem julgados em última instáncia, na forma acima exposta. 

Irmanavam-se, assim, militares e civis, neste Tribunal, no árduo 
encargo de fazer justiça. Esta fraternidade, de forma compreensiva c 
admiri1vel, não sofreu solução de continuidade, no curso de sua 
longa existência, mais do que centenii..tia, de modo a se poder afir· 
mar, sem possibilidade de erro. que, assim como aqui há a preocupa· 
çào de assegurar o Direito, também, por amor à justiça, "não cora o 
livro de hombrear·eum o sabre nem cora o sabre de chamá-lo irmão". 

Depois de tantos anos, responsável pela correta aplicação da 
legislação penal militar e sua processualistica, na preservação dos 
salutares princípios da Disciplina e do respeito à autoridade, c de 
obediência consciente, dado que constituem os alicerces dns Forçns 
Armadas, hoje, também, se incumbe o S.T.M. de e~aminar e decidir, 
quando se procura atentar contra a segurança nacional que constitui 
indeclinável dever de todos os brasileiros, como recomenda nossa 
Carta Magna. 

Na opinião de emérito Professor Mário Pessôa, em sua aprecia· 
du obru, "0 Direito da Segurança Nacional", esse direito i: jus 
speclalis de características definidas, no âmbito das leis penais ou 
repressivas cm gcrul. 

Diz mais que "excluindo-se, pois, das regras do direito penal 
comum', as leis que amparam a segurança nacional devem ser 
redigidas com excepcional cuidado, a fim de evitar equívocos 
prejudiciais ii causa da Justiça Pública". 

Acentua ainda: que "nas leis de segurança nacional é sempre 
exigível uma definição clara e precisa dos fatos cm razão dos qunis n 
sanção se aplicará". 

Sem dúvida, portanto, cumpre-nos uma missão de responsn
bilidade como aplicadores das leis de segurança, jamais dcixnndo de 
obedecer its honrusas tradições que tanto enobrecem esta Corte, 
que desde sua criação, indiferente à incompreensão que possa 
medrar lá fora, se preocupa unicamente em procurnr a Verdade e 
somente a Verdade parti que não decepcionemos os que nqui batem, 
sacudidos pelo vcndavul d~t vida, e sedentos de justiça. 

E porque vivemos exclusivamente paru o afrl de fazer justiça, o 
Conselho da Ordem do Mérito Judicii~rio Militar, atento aos que ser
vem, dedicadumentc, U Justiça Militar, bem como aos que oferecem 
a este Puis, com grandeza de espírito, corrcçilo de atitudes e 
excmplificuntc trabalho, seus dotes de inteligência c sua dedicação, 
nos V{lrios setores da atividade humana, decidiu, nu magna data que 
hoje transcorre, fazer-lhes justiça que se aureola da simpatia c 
udmimçào de scus ~.:oncidadUos. 

Procurumos, com o dl!scjo de quem busca, no cascalho dos 
valores humunos, u rica pepita das cxcelsus virtudes, aqueles que, aos 
nossos olhos c ao nosso juíw, fuzem jus U consugrução de seus 
incontestúveis m6ritos. 
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Todavi:1, niio somente aos que uindu prest(lffi sua valiosa 
cnopcraçiio ii Justiça Cnstrcnsc c ao País, desejamos prestar a 
/wmena~cm do nosso reconhecimento, mas, também, aos que deram 
a este Trihunal o melhor dos seus esforços e o brilho de sua intcligên· 
cia. dci.x;111do-nllS com seus exemplos a marca do seu valor. 

J:'t se di.,sc c com absoluta procedência que a grandeza de uma 
Naçõo 1100 se mede pela sua configuração geográfica e sim pela 
capacidadt: c.h: seus li\hos. 

Cada um de vós se recomendou à nossa admiração, nu esfera de 
su:1s atribuições c encargos, como pelos serviços já prestados, modes
tos \lll de alta responsabilidade. 

Prctt:ndcmos exultar todos os que produzem, os que animam, os 
que se empenham em cooperar para a grandeza da Pátria, bem assim 
os que a defendem até com sacrifício da própria vida. 

Senhores agraciandos. 
t\ comenda que, prazerosamente, vos entregamos não é e nem 

deve ser considerada um gracioso presente, produto de amizade ou 
simp;~.tia .. 

1::. stm, a prova de nosso reconhecimento no vosso labor 
dignific~llltc. 

P11r isso mcsmn. através dos diversos graus - Bons 
Scrviçt1S, Distinção, Alta Distinção e Grã.Cruz, certos de que o valor 
do trah:ilho deve sor sempre reconhecido, onde ele for exercitado 
com dignidade c eficiência, o Conselho da Ordem do Mérito Judiciú· 
rio Militar houve por bem premiar nua só os dedicados e leais 
servidores da Justiça Militar, como altas personalidades do País que 
com ela cooperam c vc!in-se destacando nos setores de suas atividudcs. 

Estas singelas medalhas que vos ofertamos, Senhores Agracian· 
dos, rcpn:scntam um pouco do muito que mereceis. 

Não poderíamos dar maior relevo a esta comemoração anivcrsá
ria, do que. como ato de li di ma justiça, vos tributar esta homenagem, 
com a presença de insignes compatriotas. 

N~.:sta ;tgradúvcl r~.:uniào, como sói acontecer, com todas as que 
tcstcmunh~tm o rcconhccimcnto do mérito, sentimo-nos felizes em 
vos Ucmon:o~tr;.tr nosso alto apn:ço, 

Congratulando-nos com todos os agraciandos, pedimos a Deus 
que: sempre nos conceda felizes oportunidades como esta, quando 
temos o ensejo agrad;.ivd de tributar nossa gratidão aos que, com 
dt:dh:;.1çih1 st:m par c cl~.:vado putriotismo, constróem, com seu labor 
louvúvt:l c di~h:nlt:, a grandeza do Brasil." 

O SR. PRES(()ENTE (Pctrõnio Portellu)- Item l: 

Vot~t..;fw, cm turno único, do Regimento n9 82, de 1977, 
do Senhor Senador Daniel Kricger, solicitando tenham trami· 
t<tçttn cm conjunto o Projeto de Lei du Câmara n9 44, de 1975 
c os Pmjctos de Lei do Senado nos 104, de 1973, 19 e 48, de 
I '!74 c XJ. de 1975, que introduzem alterações no Código 
Pt:nalc legislação pertinente. 

Em vot~11.;fLO o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer 

.~t:ntado'i. (Pausa.) Aprovado. 
A Presidência fad cumprir a deliberação do Plcnúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu)- Item 3: 

Votaçfn1, cm turno único, do Requerimento n9 94, de 
1977, dn Senhor Senador Franco Montara, solicitando 
tenham tramitação ern conjunto os Projetas de Lei do 
Senado n''s S4, de 1975, e 90 e 31 O, de 1976. 

Em \'otaçtLO o r~.:qucrimt:nlo, 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer 

scntadtl.'>, (Pausa.) Aprovado. 
t\ Presidênda t'ad cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. l'llESillENTE (l'retônio Portclla) -Item 4: 

Dis.:u-;~tto, cm turno único, do Projeto de Decreto 
l.cgislativu 11'' JO, de 1976 (n' 64-A/76, na Cúmara dos 
Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. 
-- PETROBR,\S, c Jc suas subsidiúrias, r~.:lativas ao cxercl
cin de llJB, t~:ndn 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não 
se tratar de matêrin que justifique a apresentação de Projeto 
de Decreto Legislativo - sob nos 43 e 44, de 1977, das 

Comissões: 
-de Constituição e Justiço; e 
- de Finanças. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria vai no Arquivo, fc.:itu a devida comunicação à Câmaru 

dos DeputHdos. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1976 
(N• 64-A/76, na Câmara dos Deputados 

Aprova as contas da Petróleo Braollelro S.A. 
PETROBRÁS- e de suas subsldlirlao, relativa• ao exercido 
de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Suo aprovadas as contas prestadas pela Petróleo Bras i· 

loiro S.A. - PETROBRÁS - c de suas subsidiárias, Pctrobrás 
Quimiea S.A. - PETROQUISA - Petrobrás Distribuidora S.A .. 
Pctrobrús Internacional S.A.- BRASPETRO, e Ciu. de Petróleo da 
Amazônia S.A. - COPAM. relativas ao exercício de 1973, de 
conformidade com o purúgrufo único do urt. 32 da Lei n• 2.004 de 3 
de outubro de 1953, e do Decreto n• 61.981, de 28 de dezembro de 
196\rt. 2• Este decreto legislativo entrurú em v1gor nu data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) -Item 5: 
Discussuo, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade ejuridicidude, nos termos do urt. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 180, de 
1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
despcsus de mordomia, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 964, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade, com voto vencido do Senhor Senador Nelson 
Carneiro. 

Em discussuo o projeto, quanto à constitucionalidade e juridici
dade. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Com a palavra o 
nobre Senador Itamar Franco, pura discutir o parecer. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para discutir o pare· 
ccr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 1976 apresentávamos um projeto dispondo sobre as despe· 
sus de: mordomiu que, no seu art. 19, dizia: 

"Art. I• As despesas de mordomia e munutençuo de 
rt:si&ncins aliciais scrUo custeadas pelu Administração 
c.xclusivumcntc nas residências do Presidente e Vice· 
Presidente da República." 

Nujustificativu, Sr. Presidente, urgumcntávumos o seguinte: 
"Em relação uos Ministro~ de Estudos que utuulmente ti:m 

direito i1 mordomi:l, face o decreto do Excelentlssimo Senhor 
Presidente da República, a soluçuo deve ser definitiva e nua a que se 
udotu, ddxando a critério das vcrbas orçamcntârias, já que os abusos 
decorrem da falta de limituçào. Por outro lado como discriminur 
entre os Ministros, dizer quul o que.: pode gustar mais ou o que pode 
gastar menos. É reconhecendo, porém, as condições especiais da fun
ç(JO de Ministro de Estado, que julgo ser imprcscindivel que o Gover· 
no lhes ass~:gurc um salúrio :tdcquado." 

E seguia cu nc5sc ruciocfnio, Sr, Presidcntc, comcntnndo u 
necessidade de eliminarmos, na Arlrninistrução, o chumudo sulúrio 
indircto. 
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O Sr. Scn:uJor Jos~ S:arncy - c é interessante deslocar, 
Sr. Prcsir.h:ntc- por coincid~ncht ou niio, julga inconstitucionais e 
injurídicos todos os mcus projctns. quando relator. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Não tenho culpa de 
V. Ex1

' :tprcst.:nt:Jr projctos inconstitucionais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Assim foi com a 
PETROBRÃS, assim foi com o Conselho de Integração de Investi· 
menta c agora. com csh: projeto da ch:unadu mordomin. 

O Senador Jos& Sarnr.:y argumenta, no seu parecer, o seguinte, 
Sr. Presidente:: 

"0 referido Decreto nv 7H.070, de 15 de julho do 
corrente ano - isso cm 1976 - abrangendo assunto da 
competência c.,clusiva do Presidente da República (art. 81, 
III c V d:1 Constituicàn), na verdade esgotou o assunto, 
cnccrrundo definitivamente as especulações maliciosas que 
ainda podia advir do uso da chamada mordomia." 

Evidentemente que o nosso projeto ni'io trata de nenhuma 
cspcculaçiio maliciosa. Ao contr{trio! O que objctivamos é permitir 
essa mordomia apenas para o Senhor Presidente da República e para 
o Senhor Vicc-Prcsidentc da República. 

Como v<mws limitar essa mordomia aos Ministros de Estado; 
qual o que pode gastar nwis ou mcnos? 

Por que. Sr. Presidcntc, perguntamos nós, não se pagar ao 
Ministro de Estado um salúrio suficiente para que ele possa fazer 
face its suas despcsus de mordomiu? A Nação deve pagar um salário 
direto, ntto um sulúrio indireto. Nessa linha de rnciocínio, defendo 
sempre o decreto do Senhor Presidente da República, o Sr. Senador 
José Sarncy consagra, então, a inconstitucionalidade e injuridicidade 
do projeto. 

Vamos, então, analisar esse parecer do ilustre Senador José 
Sarncy. S. Ex• emitiu parcct:r contrário à aprovação das novas 
propostas, por dois motivos fundamt:ntais: primeiro, por considerá
la prejudicada pela pl'omulgação do Decreto n• 78.070, do 15 de 
julho de 1976, porque na forma do intcm V do ar!. 81 do texto consti
tucional, .. dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento 
dos órgãos lia Administração Federal é atribuição privativa do Presi
dente da República". 

Vamos tomar apenas, para eft:ito de mgumentaçào, o decreto 
lembrado pelo Senador José Sarncy. Vamos recordar, então, Sr. 
.Presidente, umu coisa muito mais grave: não um decreto, mas a 
rcsoiuçiio do Conselho de Desenvolvimento Económico, quando es
se órgão, através dessa resolução, foi contra a Lei n• 4.863, de 29 de 
novembro de 1965. 

Qual foi essa resolução do Conselho de Desenvolvimento 
Económico. d:ttadu de 4 de agosto de 197tl'! Foi a resoluçi'io que 
lixou os limitt:s mit:dmos de rcmuneraçi'u) ml!dia mensal dos dirigen
tes dus empresas. 

Eu dizia, na ocasião, que essa resolução era ociosa porque 
repete o que jú estava limitado. Mas, muito mais sério c muito mais 
grave, limitou excedendo os limites. E por quél? Porque a Lei 
n• 4.863, do 29 de novembro de 1965, cm sou art. 12, estabeleceu o 
scguintt:: 

"A redistribuição dos dirigentes de Autarquias c Sacie· 
daucs uo Economia Mista cm que participa a União não 
podcrú ultrapussttr os vencimentos dos Ministros de Estado, 
enquanto cs:ms entidades receberem tr.ansferênciu do Tesouro 
c desfrutarem de favores fiscais." 

Veja, Sr. Presidente, o Senador José Sarncy se baseia num decre
to que pode ser revogado a qualquer instante. O Conselho de Desen· 
volvimento Econômico aprova uma rcsoluçiio contrariando uma lei, 
qllt: niin pcrmiti:1 a esse Conselho cstahelcccr limites de vencimentos, 
quando existe a lei cm vigor. E :tté hoje, niio obtivemos resposta des· 
se pedido que fizemos aqui, para saber se essa resolução do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico invalidou uquclulei ou ~cu lei ainda 
est:'1 cm vigor. 

Se a lei ni'10 t:st{l cm vigor, evidentemente a resoluçUo do Canse· 
lho de Desenvolvimento Econômico é vúlida. Mas se essa lei está cm 
vigor, aquela rcsoluçi'lo do Conselho de Desenvolvimento Econõmi
co é ilegal. 

Vamos, então, tcntur argumentar, também, com a Constituição, 
como fez o brilhante e ilustre Senador José Sarney. 

O Projeto de Lei n• 180, nca prejudicado pelo advento do 
Decreto 111' 7H.070 uc 15-6-1976. Por outro lado, se interpretarmos, 
como a nosso ver se impõe- e aqui é que chamo a atenção da Casa 
-sistematicamente o texto constitucional c Jevurmos cm conta que 
a despeito do que anrma o item V, do artigo 81, da Constituição, 
referido no Parecer do Sr. Senador José Sarney, o art. 8•, item 17, 
letra a, diz o seguinte: 

" ... compete à União legislar sobre a execução dos servi
ços federais." 

Vou buscar cm meu auxílio, Sr. Presidente, o art. 43, da Consti
tuição, que estabelece solenemente- é importante que a Casa atente 
para isso: 

"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias 
de competência da União." 

As~im. chegaremos, inelutavelmente, à conclusão de que a 
competcncm ~o Congresso Nacional, no caso desse projeto, é inequf. 
vaca, Sr. PreSidente. 

. E se. no asp:cto constitucional e jurídico o projeto é válido, 
mUlto mats ele o e no aspecto moral, quanto ao seu mérito. NoS não 
estamo.~ <tcusando nada. Queremos, apenas, duas coisas: a mordo
mia paru o Senhor Presidente da República e para o Sr. Vice·Presi
dentc da República o que se acabe uma vez por todas, inclusive para 
o Parlamento, o chamado salário indiroto, razão pela qual defen
demos a constitucionalidade e a juridicidade deste projeto. (Muito 
bem!) · 

.O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ( Petrõnio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador José Sarney. 

O SR. JOS~ SARNEV (ARENA - MA. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Itamar Franco acaba de tecer algumas 
considerações sobre o parecer que tivemos oportunidade de emitir, 
na Comissão de Constituição cJ ustiça desta Casa. 

lnfelizmonto, o Senador Itamar Franco acha que os projetas de 
sua autoria que chegaram às minhas mãos- e não foram muitos
receberam o pan:cer de inconstitucionalidade. 

· Em primeiro lugar, devo esclarecer ao nobre Senador Itamar 
Franco que a Comissã<> do Constituição o Justiça, como todas as 
Comissões desta Casa, é um órgão técnico que absolutamente não 
tem uma orientação politica, no exame das matérias que ali chegam. 
Nesse sentido, os pareceres que tenho emitido na Comissão de 
Constituição e Justiça são evidentemente pareceres de natureza técni
ctt. E o purcccr, oru discutido, recebeu quase que a unanimidade, da 
vowção da Comissão. Eu fui o Relator. E minha opinião contrAria 
não constitui nenhuma inovação, uma vez que a jurisprudência da 
Comissão de Constituição e Justiça, nesses casos, reiteradamente 
nprovada, é no sentido de que, realmente, tais matérias pertencem à 
iniciativa do Senhor Presidente da República. 

Não examinamos os projetas sob outros aspectos. Temos a 
obrigação de examiná-los sob o aspecto da constitucionalidade. E a 
Comissão não tem sido tão rígida. Muitas vezes até temos procura .. 
do, sempre que passivei, dar andamento aos projetas submetidos ao 
nosso exame. 

No caso cm tela, Sr. Presidente, o Poder Executivo baixou o 
Decreto n• 78.070, no dia 15 do julho de 1976. No dia li de agosto, o 
Senador Itamar Franco apresentou um projeto de lei, dispondo, 
muis ou menos, sobre a matéria tratada no decreto do Poder Executi .. 
vo. O Senhor Presidente da República, quando baixou este decreto, 
o fez buscado na competência que lho dá a Constituição du Repúbli
ca, que lhe atribui competência do dispor sobre a estruturação, 
atribuição c funcionamento dos órgi\os du Administração Federal. 
Estu é umu compctênciu restrita uo Poder Executivo. 
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Qual ~ a competência do Congresso? A nossa competência é 
aprovar as dotações que forem pedidus pelo Poder Executivo c, 
rostcriormcntc, exercer a liscalização sobre o seu emprego. 

O Sr. Itamar Franco ((MDB- MG)- V, Ex• permite um 
ap:~rt~:'! 

O SR.JOS!:SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Gostaria que V, Ex• les· 
se o artigo 43 da Constituição: das atribuições do Poder Legislativo, 
Se V. Ex• não tem a Constituiçioo, permita-me ler o artigo 43 ... 

O SR. JOS!: SARNEY (ARENA- MA)- V, Ex• está lendo 
o artigo 43, que é disposição genérica sobre as atribuições do Poder 
Legislativo. Hú evidentemente, as cxccções que a Constituição ... 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Quais são elas? 
O SR. JOS!:SARNEY (ARENA- MAl- Uma delas é, justa· 

llh:ntc, esta dr.: dispor sohn: a cstruturaçflO, atribuição c funcionamen
to tll1S úr,g;'H1S l.b Administraçfao Federal. 

O Sr. Itamar Franco (M DB - MG)- V, Ex• vai me permitir 
ler o nrtigo 43, pura recordar. 

O SR. JOS!:SARNEY (ARENA- MA)- V, Ex• pode ler. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Vai adiantar? Se não vai 
adiantar, niio vou perder tempo. 

O SR. JOS!: SARNEY (ARENA- MA)- Não; vai adiantar. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- "Das atribuições do Po
der Lc.:gislativo. Art. 43. Cabe.: ao Congrc.:sso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, dispor sobre todas matérias de com
petência da UnWo", 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- V, Ex• não está 
trazc.:ndo nenhuma novidade tt Casa ... 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Nenhuma novidade? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Há limitações, 
uma dtls quais temos, hoje, aqui. Nós não podemos ter a iniciativa de 
k:is que.: disponham sobre aumento de despesas, sobre ... 

O Sr, Itamar Franco (M DB - MG)- Nós estamos limitando 
E.x•! ' 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• me per
mite.: um aparte'! 

O SR. JOS!: SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra, 
Sc.:m1dor. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O projeto do eminen
h.: Sc.:nador Itamar Franco i: inconstitucional duas vezes. Primeiro, 
cm virtude de uma intcrprctnçioo dada pelo Senado, Quando cu aqui 
~hcgud, jú havia t.:ss:1 jurisprudéncia parlamentar. Toda matéria 
linarH.:dra niio podt.: ter •1 chancela da iniciativa parlnmcntar. Isto é 
mais vdhu qut.: a Si: de.: Bn1ga, aqui, nos nossos anais c nos nossos tra
hallws. Esst.: i: o primdro fundamento para se decretar a inconstitu
donalidadc.: da proposiç[lo, O segundo cstú num capítulo específico 
da Constituiçfw. qut.: i: o processo legislativo. A competência, nesses 
~~1sos, a rcspl!ito de.: despesa públic:1, é do Senhor Prcsidc.:nte da Repú
hlic:L Nt.:rn sc.:qucr o podc.:r de t.:mt.:ndar, aumentando a dt.:spesa, pode
mos t~.:r. De modo LJU!! o Sr. Senador Itamar Franco não encontra 
nc.:nhum apoio IHI Constituiçiío para reclamar a tramitação do seu 
pro.i~:tn que.: i:, evidentemente, inconstitucional. Na parte relativa ao 
mêritn, ~c se pudc.:sst.: atravessar a inconstitucionalidade, ele seria alta .. 
mcnl~: in~nnv~:nicnte, porque~ o tipo da mntí:riu que.: dc.:vc ser regula
da pm dc.:~:rc.:to c nl!o por lc.:i. Sf1o despesas asseguradas a Ministros de 
EstaUo qtll.:, hoje.:, devem tcr um teta maior, nm:mhii, um teta menor. 
As d~.:sp~.:sas d~.: um Ministro com a reprt.:st.:ntaçiío podem variar, de 
a~.:nrdo ~.:nm H nature~.:~ de.: ~:ada funçiío ministc.:rial, dc modo qut.: é 
um as~ülnln que d~.=vc.: sc.:r tratado com llcxihilidadc, c essa llt.:xibilidu. 
de.: ~ú s~.: ak:mç:1 atraví:s de.: um dccrcto. 

O SR. JOS!l SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado, 
S~.:nadnr Eurko R~zc:ndc. 

Sr. Presidente, o Presidente da República, ao baixar o Dccrt.:to 
n~' 78.070, examinou todos esses aspectos levantados pdo Senador 
ltnmar Fmnco, c o fez no :lmbito da sua compc.:tência, como 
providência moralizadora da Administração Pública. E deixou 
justamente no Congresso - c essa ~ a nossa competência - a parte 
rclutiva à dotação prevista. Portanto, continuamos com a prcrrogati· 
'va constitucional de fiscalização do emprego das dotações, previstas 
pelo Decreto n' 78,070. 

·o Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Permite V. Ex• mais um 
aparte'? 

O SR.JOStSARNEY (ARENA- MA)-Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• fala cm fiscali· 
zaçioo. O que V, Ex• me diz do arl. 45 da Constituição? V, Ex• está 
falando cm fiscalização pelo Congresso. Então, pergunto eu, o que 
hio com o arl. 45 da Constituição'? Já foi regulamentado, Excelência'? 

O SR, JOSt SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex• acha que a 
função fiscalizadora do Congresso não existe, que o Congresso não 
tem ~.:sta função? 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Excelência, o art. 45 já 
foi regulamentado? Hú, inclusive, nesta Casa, um projeto do 
Senador Mauro Benevidcs que está por ai, perdido, não se onde. 

O SR, JOSt SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex• sabe que a 
fiscalização que o Congresso exerce sobre a administração pública se 
exerce de vúrias maneiras, até mesmo atraví:s do qut.: V. Ex• vem fa
zcndo, com discursos, reclamações, projeto de lei, comissões de 
inquérito etc. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Gostaria que V, Ex• 
rt.:spondcsse objetivamentc, 

O SR, JOS!: SARNEY (ARENA- MA)- Estn é uma função 
básica, a funçüo de fiscalização; ela não está limitada, exclusivamen
te, l1 parte formal, c o Congresso continua exercendo tal função, ao 
apro~ar as contas do Senhor Presidente da República. V. Ex• f'Ode 
cxammar, quando essas conta~ forem apresentadas, as dotações 
referentes ao Decreto n• 78.070, cm que o Presidente fixa que as 
despesas de utilização c mordomia são de responsabilidade do órgão 
a que pertenceu o ocupante, respeitada a dotaçiío prevista. 

Mas, se o projcto não fosse inconstitucional como é - é 
jurisprudéncia da Comissioo de Constituição e Justiça c, 
reiteradamente, temos oferecido parecer cm todas as matérias le
vadas no nosso conhecimento nesst.: st.:ntido -o projeto do Senador 
Itamar Franco já t.:staria prejudicudo, uma vez que a matéria por ele 
regulada jio o havia sido, através do decreto expedido pelo Senhor 
Presidente da República, 

. Nesse sentido, o Senador 1tam~1r Franco, apenas, hoje, no dis
c.utJr o parecer da Comissão de Constituição c Justiça, está 
Simplesmente abandonando os aspectos de naturc:za constitucional, 
pura lixar-st.: nos aspectos de natureza publicitúria -podemos dizer 
assim -sobre o assunto. Mas, devo dizer a S. Ex• que, acredito, o 
decreto do Senhor Prc.:sidc.:nte da Rc.:pública examinou esses aspectos 
éticos: tc.:vt.: ele múxima preocupaçiío sobre o assunto, c, ao legislar 
cm matêria dt~ sua cumpc.:tência, o fez baseudo nos intcrc.:sscs do País 
c na normalidade da Administração Pública. 

Quanto t1 parte: constitucional, não h;'1 nenhum voto c.:m contrú· 
rio dos membros da Comissiío de Constituiçflo c Justiça, à cxccçào 
do S.cn:~dor Nclsm1 Carneiro, que o ft.:z sem justificar o seu voto 
ven~1dn, :1pcnas por uma quc!'ttào de í:tica cm relação a um compa
ryhclro seu. Toda a Comissiío de Constituição c J ustiçu votou 
lavoravc:lmcntc pda incanstitucionalidadt.: do projt.:to, c, ao fazé-lo, 
agiu dentro da Constituiçiío, ... 

O Sr. Itamar Francu (MDB- MG)- V. E.'' me permite'! 

O SR, JOS!: SARNEY (ARENA - MA)-... c ao fazê-lo 
cumpriu ~lllll o seu dever. E o Senador Itamar Fran~..:o e~tú cumprin
do ~om o seu, fazendo c.:xploração de naturc.:za política, ao trazer um 
ussunto técnico da Comissiío de Constituiçiío c Justiça, dando-lhe 
L'onotliÇÕI!s qw: t~bsolutmn~.:ntc niio h:m. Que S. Ex • ~.:x:unin~.: os 
aspc.:~tos éti~os do projc.:to, ma~. quanto aos aspc~tos constitudonai<>, 

! .. ,· 
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prl!Jiro c acho mesmo que a Comissão de Constituição e Justiça agiu 
muito bem. 

,\J~m do mais, se S. Ex• consultasse os seus companheiros da 
F~1culdadc de Direito de Juiz de Fora, eles, certamente, apoiariam o 
nosso parc.:ccr. Muito obrigudo, (Muito bem!) 

O Sr. Itomar Franco (MDB - MG) - Peço a palavra, 
Sr. Pn.:sidcntc. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- V. Ex• terá :t pala· 
vra depois que a Presidência anunciar a votaçiio, porque V. Ex• jú 
deu seu ronto de vista no concernente ii discussão. Peço a V. Ex•, 
port:ulttl, que aguarde. 

Continua cm discusstio a matt:riu. (Pausa.) 
N~o havendo mais quem queira discuti-lo, vou submeter o 

projeto a vntaç~o. 
Em votaçfao. 

O Sr. !tomar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Com a palavra o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a 
votaçi"to. Sem rcvisiin do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador José Sarncy, na tentativa, apenas tentativa, de defcn
dl!r o ~cu parecer, cxtrnpolou ... 

O Sr • .José Sarncy (ARENA - MA) - Não 
Comissão de; Constituição c Justiça. 

meu, é da 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) ... dizendo, 
primdro, lJUC estamos fazendo publicidade deste assunto: c, segun
do, que 11~10 estamos trazendo nenhum argumento de ordem técnica, 
par;t a ddi:s;t do nosso projeto, 

()ual i: a puhlicidadc, Sr. Presidente? Ou serú possível que um 
St:nadnr n~to pnssa apresentar um projeto de lr.:i? Apresentado - c 
lú S. E'' muito hcm cm lcmhrar a data- cm li de agosto de 1976, 
~(·, agnra t:hcga ao plcn{trio, quando ussistimos outros projetas chega
rem a cstt: plcnitrio com uma rapidez terrível, como vamos assistir, 
daqui a poucn, chegar aqui, rapidamente, uo plenário do Scnudo Fe
deral a prornlg;u;<io dos Dirctôrios municip:1is, estaduais. 

S. Ex11 disse que cu n~o trouxe nenhum argumento de ordem 
t~~o:nica. Como n~o'! Evidentl.!mentc, respeito :.1 posição de S. Ex•, 
~.:orno alttljurista que~. de querer estribar :.1 sua dcresa nos aspectos 
constitucionais, nHIS me pcrrnit:1 S. Ex•, também, que estribe a 
minha defesa no ~1spccto constitucional, qu:1ndo lembro o art. 81' da 
Cunstituiç<'h.l c. rara rdor~·o do arl. 8~', no item XVII, m1 sua letra a, 
cu vou buscar, cm socorro ao meu rrojcto, o art. 43 da Constitui
ç:ln. E S. Ex~ jamais respondeu quando cu perguntei o que acontc· 
ccu l:lllll o mt. 45 da Constituiç~o. E vulc a pena recordá-lo, aqui, 
lendo: 

"An. 45. A lei regular(! o processo de fiscaliz:u;fttl, 
pela C:"tnwra dos Deputados c pelo Senado Federal, dos a tos 
dll Pmh:r Exr.:cuti'wo, inclusive, os da administraçüo indircti-1.·· 

Sr. Prcsidcntc, nndc cst[l cswlci quc rr.:gu\;.1 o mt. 45'~ O Scnadur 
rvtamn Jkncvides apresentou um projeto nesse sentido, c em nome 
da Liderança da M inllfia, nr.:sta Cas:.1, cu pedi urgência para I.!Slc 
projeto. t\ Mainria entendeu por hcm rejeitar este projeto do 
St.:n:tdor Mauro Bcncvidcs. 

Qu~ ki, Senador Jo . .;~ Sarncy, com tod~1 sua í.Jita capncidndL• 
,iurídi~.:a, que lt.:i'? Ondr.: cstú a ld qur.: n:gulamcnta, até hojr.: - c a 
Constituiç~ll cst:'i :Jljlli- o arl. 457 

Sr. Prcsidt.:nh.:. del'r.:ndendo tl aspecto constitucional c jurídico 
dn meu Pflljcto, di..;cordo Vt:ementr.:mentc das ralavras do Senador 
.ltlsl: Sarncy, quando disse que se busci.l 11 aspecto puhlicitúrin c 
quaudn disse qu~: niio l.!stamos dcfenUcndo o projct11 baseado u .. 
l\ulstitui~.;:'tn. p .. luilll hcm!) 

O SR. PRESIDENTE (l'ctrôniu l'mlclia) - Em votaçuo " 
prn.ict.J, 

O Sr. llchidlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
p:daVI'a. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio l'onclia)- Concedo a pai."''•' 
<lo nobre Senador Hclvidio Nunes, pma cnc~1minhar a vota-.·;1,1. 

O SR. HELVIDIO NUNES (AR lONA -I' I. Para cnc;u11inha' a 
votaçflO. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~idr.:nte, Sr~. Senadur•::-.: 

Em homenagem ao eminente Senador Itamar Fr~nlr:o, dcsc_io 
prestar alguns esclarecimentos a S. Ex•. O primt.:iro é o de que :-.obre 
H O[')inicro particular, pessoa\ - nào ex:~gcrarci Se disscr pcr~on;dí:-.si
ma- de S, Ex•, hí1 de rrL:v~ilcccr um pan:cr.:r, praticamr.:ntt:, ~H1ot:t
do por unanimidade pcfa Comiss~o dt.: Constituiçlto c Justiça tk:-.t~ 

Casa. 
A segunda inrormação que desejo prr.:star diz n:-;pcito :1 trar:1itJ· 

ç~o do projeto de S. Ex•. que ora está sendo examinado. Eh: foi 
:.!presentado cm agosto de 1976 c, rcmr.:tido ~~ Comis~.i'io de Consti~ui
ç~o c Justiça, no di<~ 24 de novembro o eminente ScnaJi1r José s~lf
ncy orcrcccu o seu rarcccr. 

É necessário que conheçamos a mccftnica de runcii)Jlamento da;; 
Comissões Técnicus, sobretudo, a de Constituiçüo c Ju~tiç:,, par<. a 
qual slio enviados, praticnmcntc, todos os projeto.; que trami;.:Hn 
nesta Casa, a fim de que se possa julgar sohrc se esse parecer foi dado 
com a pressa que S. Ex• desejava ou nfw. Se outros projews têm 
tramitação mais rúpida é: cxatamcntc porque existe no texto do F: ·:~i
menta Interno um dispositivo que pcrmitr.: ~ls liderança•. requerer::m 
um tratamento especial - o rcquc:rimentn de urgên..;i:.J - p:.!ra as 
proposições que elas desejam tcnlwm uma tramit~tr.,·i'io m;tis r{tpid:J 

Em terceiro lugar, Sr. Prcsidc:ntc, dc-;r.:jn <.:h;nn;lr ~~ :lk!iÇ~tt' .. ···~ 
Srs. Senadorr.:s para outros aspectos da proposiçno ofcrecid:1 :)c1r 
S. Ex~ t1 Casa. Na realidade, a propusiçfto dll emin1:nt•.:. Sc1t:u.!or 
Itamar Fmnco j(t cstd praticamente toda regu!ad:t pt:lo Decretn-.l·:i 
n1.1 1 .H90, de 29 de junciro dt! 1975, c pr.:ln Dr.:crcto n" 7X. 070, de I) d·.: 
julho de 1976. 

Dci·lllc ao trahalhn, Sr. Presidcntt.:. th: Ltter 11 •:ur~rr.n::~.~ .],) 
texto do projr.:to do eminente Senador ltarn;Jr Franc,, ~.:•1111 ~'" tc\tll', 
do decrr.:to-lci r.: do decreto hú pout:o referidüs. Feil:t :1 c~.lnfrll!ll:tç~:t), 
vr.:rilicn-sc que o art. 211 do caput do projeto coiTH.:ick ~lllll o item 2') 
do art. 5'' do Decreto n'' 7K.070. 

" .. , LIUandp prcscrcv~..: a corrda.;~lll entre 11 p:a! hi~.:~:trlil<Í~il th.' 
servidor c~~ catr.:gori.:t da unid~1dc a st.:r di~tribuiJa, ~.: 11 ;:rti~~~ .1". ;'ri
meira parte, rcrroduz ll arti~n 2'·' dn De~.:rctn-lci n·· l."\tl0/'75, :t•l 
dc.:ten~~inar que a alinc.:açfto d~1s lJnid:td~s se L11.;;1 pdtl pr~.:ço atu~:li
/.ado. 

Discrepa. por conscguink, da dbdplin:r atual da h::.,!.islaç:iu ~m 
vigl1r o par:'1grafll únicu dtl :1rt. ~·.1, "que prllíh~ ,) pag:llnt:nto, fH:tt 
1\dministrw;~o; das despr.:sas de utiliza~t\il das unilLlde~. qut: so.:mrre 
cahr.:r:'1 aos nc.:upantcs: c o anigo )•,,, in fine, <~•I dt.:krmin:tr qut: :1:; uni·· 
dadcs sejam alienadas e\dusivarno.:ntc a funl:Ítln:'tritl"i tH.:up:lnt~.:, d·~ 

cargo cfr.:tivo". 
(: par<J cstt.: Ltltimn aspt.:~o:to que dcse,iu po..:Jir, Lu:1hl·m. :1 ;:t.:IIC:.to 

dc.:st:J ('asa. 

O dispnstll tlll artigll 3", in fine, da prllpllsiçi'tll, que imp..:diri.: "~t 
alicn;tc:ln tlr.: unit.i:Jdcs re·ddcn~iai~ ;tns s~rvidtlrt:s '-'tllllr;tt.tdu~ ... ,,,l iJ 
regime da Consolid~1çào d.as Lo.: is dll Trah;dho", \'iria. ;tu·illv~~ dc c.;n 
hl'lll, prtlVocar um mal. E que. dn pnntn de \'i,ta jurid1<.:11, Stllll~·::b.: 
s(t!• funcinn:"1rillS os ucup;tntcs de carp:us cfcti\W>. 

Se se cllnsidt.:rar que. j)L'Ia \.ri n" 6.1~::;, de li de dl'Irmbr'' de 
I tJ7-l, :1rtigos ~~· c J'.', sô ser:tn pro\'idas sob n rc!,!illlc -=~Lltut~·trin :l" 
{Jre:l" dr Scguran~o,·a PllhliL':1, DipitHll:tát, Trihut:lo,':hl, .-\rri.!L':td:h,';\tl ·: 
l .. is~.:ali;aç;\n de Trihu\tl'i IL:dcr:li..; c lk L'Ontrihui-,·tle..; rrt'\'id.:nci:i~·i:J..; L' 

~linist~rio Púhli~o. l'iL'ar:in as d-.·mai~ rl'!!ill:i-; pela k'l!i..,!a-,·;t,l !·'.:r:i! l1,1 
trah:dhn, h:r-sr.:-ia, ent:)n, qul' :1 llJ:titlria lhh .;l·rvidll!".:~ J:1 

,\dministr<~-..·<'io dirL'l:1 c <llltohquil.:;~ lkmi:1 impl'did:t de .tdquirir ulli
dadcs residenciais nn ])i-;trittl h·dcral 

N;-111 h:iS\~ISSt:, pill' .:unscJ:!_uintc, <I illL'llll~lilliL'itlll.tlid:tdt:, ·.: n:1,: 
\la..;t:t.;sc a injurididdadc, amba' dL'<.:I:Ir;td:l-; pcb Ctl111i ...... :·ul de 
t'tlll"ilillliçtul c .lusti~,·a. l>~mhL·ln tlil lll~ri!tl, 11 pr,,jrltl t1.1 t'1Pi: 1c:lle 
Sl'lliltllll' 1\:llllill' J."l':lll.:tl ll;lll jhHkri:l 1\ll'fl'<"t.:l" :1 ,lí'l"ll\:11,'::,, 1:. 

~laiDI'Íil dc.;\a Ca~a. (~lilllll h!.:111 1
) 

O SR. I,IU~SIDEN'I'E (Pctrnnitl l'<lrtt.:ll:ll - ltn \•lLI•,·:~., ,, 
Pr tljt.:lo. 
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Os Srs. Sc:n~tdorcs que o aprovam, queiram permanecer scn
tadlls. (Pausn.) 

Estú rejeitado. 
o rrojctn scr;'t arquivado. 

1: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1976 

Dispõe sobre despesas de mordomia, e dá outras provi· 
dências. 

O Ctlngr~sso Nacional dccrct<<: 
Art. Jl' As dcspcs<~s de mordomia c manutenção de residências 

onciais scr[Hl custc~tdas pela Administruçào exclusivamente nas 
rcsidi:ncim do Presidente c V ice-Presidente du República. 

Arl. 2\' A Uistribuicão de unidades residenciais aos servidores 
lotadns no Distriw Federal observar{! rigorosamente a correlação 
entre o gr~nt hicrúrquko do servidor c u categoria du unidade u ser 
dimihuid:t. 

Pmúgrafo único. Em nenhuma hipótese as despesas decorrentes 
du utilizuçfro das unidadcs residenciais correrão por conta da 
Administnu;ào, cabendo ao ocupunte o seu custeio. 

1\rt. )1• As unidadcs residenciais que se destinurem a venda se
rão alicn~rdas pelo prt.:ço atualizado, conforme normas a serem 
estahclecid:~s pelo Podcr Executivo, exclusivamente a funcionários 
ncurantes th: cargo efetivo. 

Mt. 4'' Esta Lei cntrari1 cm vigor na data de sua publicação 
rcvo~ad~rs ~IS disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está esgotada a 
m:~téria const~mte da Ordem do Dia. 

O Sr. Gilvan Rocha (M DB- SE)- Sr. Presidente, peço a pala· 
vra corno Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcila)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Gilv~m Rocha, como Líder. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Como Líder pronuncia 
o scguin te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorreu ontem a da tu internacional do ''Dia do Trabalho". 
A Oposição brasileinr não pode deixar de trazer uma palavra aos 
trahalhadorcs da nossa terra. uo evento do aniversário da tragédia 
daqueles opcrúrios que, lutando pelo seu direito, nos Estados 
Unidos, lixaram indclcvdmcntc esta data na história do trabalhismo 
intern:rcionul. 

Evit.lcntcmcntc que a nossa homenagem aos trabalhadores do 
Brw;il nào poder[! ser como a realizada ontem em Belo Horizonte e 
que custuu aos cofn:s públicos, somcntl! do Município de Belo 
llorizonte, a quantiLt de quase mil c qUinhentos salários-mínimos da 
minha regirlo. t\ nossu homenagl!m ~ no sentido de pretender exarni
mrr com isenç[ro, corno ~peculiar à Oposição realista e honesta do 
nosstl Puís, alguns tópicos do discurso do Senhor Presidente da 
Reptíhli~:~t. o que faremos baseados cm primeira leitura. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• permite um 
ap:trlc rúpido'! 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Estimaria que o 
ilustre líder ouvisse o dis~.:urso propriamente dito, para que pudés
scmo.s d~:hatcr. Num minuto certamente darei o aparte a V, Ex• com 
o tnaror rraJ.cr. 

Sr. Prcsidentc, Srs. Senadores, na sua fuh.t de ontem, 
dcnwnstrandn lJUào perigoso é um regime onde o Presidente da 
Hcpltblic~t se encastela cm vcrdudeiro anel de ferro, tornando imunes 
os seus ouvidns. para ouvir a voz livrc dos sindicatos, e do seu povo, 
Sua l·:.xct:lên~o:ht f\tz rt!fcrência a uma s~ric de assuntos que nos permi
timos comentar: 

Ahro aspas para a palavra do Senhor Pmidente da República. 
Dit. Su~t 1:\L'dênciu: 

"Em segundo Jup,ur, quero referir-me ao dcsenvotvimcn· 
tn sindh.:aJ. Este cresce harmoniosamente~ os sindicutos 
\'ivcm e prosr7.ram, t:tnto os Uos cmpregndos, como os dos 
crnprc!!athlres. 

Por urna dessas coincidêncius históricas, Sr. Presidente, n 
mesmu púginu do insuspcitíssimo jornal que transcreve e comenta o 
discurso do Senhor Presidente da República, abre duas colunas paru 
o seguinte tópico, que por si só é melhor coment{rrio do que as 
minhas p;.tlavras. 

Abro aspas e leio um texto datado de Belo Horizonte: 

"A anunciada convcrsu informal que o Prcsid!!nte Geisel 
teria ontem com dirigentes sindicais na colõnia de férias do 
SESC, onde ele almoçou, não houve. Os representantes sindi· 
cuis entregaram entretanto no Presidente, por escrito, uma 
lista de reiVindicações," 

Mais adiante: p•lavras do presidente de um dos sindicatos mais 
prestigiosos e prestigiados do Pais. 

''Queremos <~penas libcrdnde c autonomia sindical e 
purticipuçfio dos trabalhadores cm todos os assuntos do seu 
interesse." 

Ora, Sr. Presidente, é evidente o desencontro do honrado 
Presidente da República, mal alimentado por sua Assessoria, que o 
fuz dizer que os sindicatos crescem harmoniosamente, quando os 
rcprescnli.lntes de sindicatos levam a Sua Excelência a apreensão de 
que é evidente a distorção d:t politica do Governo no sindicalismo 
brasileiro. O Governo tem arastado o sindicato da sua precípua 
nn:tlid:tde, que é a deresa intrasigentc c livre das suas melhores 
reivindicações. Evidentemente, e aqui cu pretendo fazer uma profila
xia, não se está defendendo o anarquismo a substituir o sindicalismo 
livre c :tdequado para, dentro da ordem, dercndcr os interesses do 
opcrariudo. 

Mas não é só, Sr. Presidente. A Assessoria presidencial que se 
encarrega de dourar a pílula c entrcgú·la ao Supremo Magistrado da 
Nuçtro, faz com que Sua Excelência, com as melhores das intenções, 
reccbu de seus uuxiliares e tnmsmitu ao povo, frases como esta: 

"Dcst:t rornw, estamos razcndo uma melhor distribui· 
çào de riqueza no nosso País." 

Ora, Sr. Presidente, para que possamos isentamentc responder 
uo pcns:tmento do Senhor Presidente da Rcpúblicu basta ler na im· 
prensa do Pais dados extraídos de publicações aliciais, quais sejam 
Ministério do Trub:tlho c Fundaçi10 Getúlio Vargas, onde se mostra 
muito claramente que, longe de se conseguir umu melhor distri
buição de riquct.a do nosso Pais cada vcz nós nos uf<~stamos daquela 
divist!O do bolo tão sonhada no tempo de milagre brasileiro. 

A revista Veja a circular hoje, ao registrar cm 1975, enquanto 
que o custo dc vida cm muito inferior no índice real do salário 
mínimo, mostr:t que" partir de 1976 c duruntc aquele ano, houve 
uma convergência desses índices, enquanto que agora, na última 
dccret:tçtro do novo sal(rrio, houve inevitável desencontro entre esses 
dois panimctros. En(]UUnto que o custo de vida- c volto a repetir, 
os dados são olici~tis, são do próprio Governo - cresceu 45%, o 
salúrio rt:ul cresceu nu base de40%, 

Onde, portanto, Sr. Presidente, uma melhor distribuição de 
riqueza no Puis'? 

Vemos, t.rmb~m. um estudo feito cm nível de assessoria pela 
Morris & Morgan, conccituadissima nrm:t de São Paulo, a afirmar 
que, cm outubro de 1969, um gcrcntc·gcral de uma grande empresa 
g•tnhuvu, cm média, 65 vczcs mais que um servente nu construçiio 
civil de Siio Paulo: cm termos de outubro de 1975, 90 vezes mais, c 
144 vezes mais cm lermos de 1976. São números frios, muito u gosto 
do Governo c que vêm demonstrur que um governo que se tranca, 
por se negar il buscar o ideal democrütico de dialog~rr com o povo e 
as cla~~es intcressadus, corre o risco de ser mal alimentado por usses
soria que u faz dizer verdttde~ que nrto correspondem com us pró
prius outr\IS verdades de entidades oliciai~. 

Ma.~. Sr. PrcsiUente. O que merece uma observação muis detidu 
na Ilda do Senhor Presidente da República é urna frase que me doeu 
meus ouvidos de médico. Diz Sua E.xcdência: 

"()ucrn referir-me ii inl1açilo c seus gr:1vcs incovenicntes 
pmil nossa vid:r. f.:. uma doença crónica Uo nosso Pais, que 
M<t rccrutlcscc ora arrcl'ccc, ma.~ que, pela clcvaçrto do custo 
de vida, deteriora os JWssos salúrio~." 
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t-.hlis :u.liantt.:: 
"i\ss~:guro-lhcs que o Gnvt:rno cstú empenhado cm ven

cer csta doença. N<'lo é tarefa fúdl, porqut: nrio hú processo 
que imliqul! qual n n.:méclio adequado c, sobretudo, qual a 
vcrdaddra dosag:!.!lll qut: o remédio deva ser aplicado.'' 

Om, Sr. Prcsilh!ntl.!, isto na vo:t do Senhor Presidente da 
RL:pl1hli~.:a, é nuJito ~r:1vc, S. E.x~ confessa que não sahc qual o remé
dio para cnmb:1tr.:r a inllaç~n. c que não sabe se, existindo este 
rt.:m~dill, lJU:d ii dosagcm qlu.: v:1i ser uso:1d:1 cvidc:titcmcntc, cst:1 
rcvcl:~t.;i'w ft.:rc n~o sú os ouvidos de um rnédko, mas, também, os 
ouvidos de tod:1 :1 NaçJn, 

O Sr. Itamar Franco (MDil - ~!G) - Pormito V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDil-SE) -Com muito praw. 

O Sr. Itamar Franco (MDil- MG)- No momento cm que 
V, Ex~ llil:1 cm inllaç:io, Senador Gi\van Rocha, seria interessante 
lemhr:1r- c note que o documento nfio 6 do Movimento Dcmocrú
ti~.:l> Br~1silt:irn, nflll 6 d~1 OpnsÍI;~w -ohsc.:rve a dutu, cm 15 de janeiro 
Ue 1975. na Rc.:soluçf1o do Conselho de Desenvolvimento Econô
mico. Veja hcm: cm 15 de janeiro de 1975, um ofício enviado ao 
Senhor Prcsidcntt.: da Rcp(lbliea, assinado pelos Ministros do Plnnc
jamcnto, da F~tlt.:nda, da Indústria c do Com6rcio, da Agricultura, 
do lntcrior c das Minas c Encrgias. Apreciado na rcunifio, repito, dc 
l S dcjanc:iro de 1975: 

"\'crifh:a-sc, portanto, que a innaçào, apôs a cxarceba
i.;Ün de dois nu trés meses. l'oi colocada sobre controle. As 
t:1\:1s um pouw mais t:lcvadas, no fim de 197-J c possi
velmente no inído th:sh: <lno, d~.:vcm-sc, principalmcntc, t1 
m:dnr t.:\p:tlls;.io monctúrh1 de dczcrnhro, jú controlada, c iL 
tradicionul ~.:onlluént.:ia no comcço dn c.xcrcícill, dc certos 
n::1ju~tarncnlllS autori1:1t.los pdo Govcrno." 

Vt.:ja V. E.x~. cntflll, nUn 6 o ;>vtovimcnto Dcmocrútico Brusilciro 
qut.:m l'al:t. 

Em 15 di.! ian~.:iro t!l! I'J75, os ,\linistros da úrca cconõmic:t de 
Sua l·:xcdl:n~:ia: ll St.:niHlr Prcsidcnt~.: d:1 República. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDil- SE)- Muito agradeço a 
intcrvcnC~\0 do nobrc colcga c muito a propósito rt:afirmo a V. Ex• 
quc rm vcrdadc nf1o 6 o f\·1 DB quem di7. isto. Por coi~cidéncia, S~. 
PresiUt:nte, o mesmo jornal que divulga cstc tt.:xto do drscurso presl· 
dcncial, na sua rrili1cira página, num artigo de um homem 
insuspeitissimo·ao sistema, que é o Professor Eugênio Gudin, que é, 
11:1 verdade, o ghost thinker d:1 política cconómica brasileira, diz entre 
outms coisus: 

"A~o:abar çorn uma lnll:.u;ào de 40% pelo processo 
gradualista (qur.: é o ct.:rto) cm J ano:; é uma tarefa rude." 

E, nmis adi01ntc. 

. "r..h1s 11~1. Govcr~o Geiscl, quando chc.~a a hora das me~ 
dtdas "duras . o Pres1dcntc n:to raro rt:cua. 

Palavras do Sr. Eugênio Gudin quc, mais adiantc, ninda diz o 
seguinte: 

"t\s vct.cs o t.:omb:ttl! a inllaçfio é Ucclnrado prioritário 
p~.:lo Ministro da F~tzcnda, r--.'las no dia sc~uintc, outro Minis
tro "~.:m thlllH! Uo Governo" diz o contdrio." 

Vê V. l:\~. Sr. Presidente, qut.: a Oposiçito não pode ser 
ClHJUildradU Clll\lll aqucJa t]lle raz criticas demagógicas no SC!llido da 
d:rssilic:1çihl qt1c nntcm n Prcsidentt.: fel., snhr~.: quem ousa ter opi
njilcscontr:tn (ill\'CriW, Sfio fllllles inSUSJlt.:Ítissimas, SiLO puh\icaÇÕCS 
nliciais c st111 lwmcns qw.: f:tl.l!lll parte daquda cúpula rcnsantc da 
pnlitic~l Cl:llnómica brasill!ir:t. 

O Sr. Vir~ilio 'f1ivorn (ARENA -CE) - Permite V, Ex• um 
apane'! 

O SR. GIL VAN ROCHA (~!il\l- SE)- Com muito rrn1.cr, 
nnbrc I.illt.:r. 

O Sr. Virgilio 'fú1·ora (ARENA - CE)- Eminente Senador, 
nesse pot-pourri dc opiniõt:s com que V. Ex•, já agora coadjuvado 
pelo eminente Senador ltam~tr Frunco, no~ brind~1. nesta tarde, 
vamos pinça r alg{l, p:m1 11~10 licar apcnus nos Ucvandll .... O p~1pa do 
estruturalismo, da it.l~ia b{1sica que aqui, nesw Casa, prcside, por 
pmtc da Oposição, :.1 colocação dos prohlcmas da abordagem das 
soluçôcs económicas d;:1 nossa Pútriu, não longe, há coisu de 6 mcses, 
cm mesa rcdonda da Folha de S. Paulo, rcsrondchdo uos mais 
diferentes interpcl<~dorcs, teve ocasião dc dizer, repetir c dt: dar mão 
it palmatllria, que, na Am~rica do Sul, os puíscs subdcscnvolvidos, 
entre os quais colocava a sua Pútria, o nosso Brasil. tinham, no dcsc
~luilibrio da balança de pagumcntos, o foco númt.:ro um da innn
Ç~to. Isso após bem difcrcnciur o ataquc quc havia quc scr feito ao 
foço c prop~1gacão dus seus crcitos. O que fel o Govcrno brasileiro, c 
sexta-feira tivemos orortunidadc de neste me!tmo plt:n:lria, ;tqui, 
afirmar, nno dcscurando dos efcitos da prop~:guç~o dessa inflação, 
foi atacú-1:11!111 um dos focas que, por sua vez, pressupunha também 
:1 wntinuidad~.: do nossa desenvolvimento, que cru o gramJc 
prohlcma da balanç~1 de pugamcntos. E afirmamos üqucla ~pocu que 
:~quclcs três ou quatro dois últimos dias da st.:mana passuda deviam 
ser considerados como dias históricos, no combate que fuzíamos a 
cnnjuntur:1 quc tínhamos desde 1973. Porque na~1uclc::s dias, com 
peqtlcnas varklc;Õcs, muis de \0 ou menos d~.: 10 milhõcs, cm conta de 
hilhôcs d~.: dólares, havít~mos cht.:gado, graçus i1 política tão 
m~llsinada. por vozes nestu Casa, ao equilíbrio da balanç~l comercial, 
o primt.:iro passo pura, justamente, atingirmos o equilíbrio na 
halança de pag~uncntos. Então, cssc Gov~.:rno rculmentt.: - já 
terminaremos o arurte, V, Ex•, rcconhcctrnos, tem sido generoso 
em ouvi-lo - n~w ficou cm palavras, 'cm formulações vãs, ntacou 
:1qudcs pontlls fundamentais que dcvia fazê-lo, inclusivt.: reconheci~ 
dos como sendo fundamentais esses pontos, pela voz insuspc:it:..t do 
seu rnaillr, mais ~1balizudo, intcrnacionulmcntl! mí.lis conhecido 
crítico. 

O SR. GILVAN ROCHA (:\IDB - SE)- A resposta 
V. Ex~. nfio tttn hrilll~mtc quanto Jong<t, nüo vcio. para o endereço 
ct.:rto. VllSsa E.\Ct:lênci:l deve rcspondcr isso uos que adotam o mode
lo cconúrnicn qLIL: ai ~o:st:'l. A Opo..,iç~\0, c:;ta tardc, limitou~se a fazer 
uma ~ln(di.~c Lls~nH.In dados, c.xclusivamcntc, do Governo. Esse mode· 
lo llUI.! cstú i1í não nos scrvc. Vossa E.xcdência ter:'! quc responder .. . 

O Sr. Vir~ilio'fávora (ARENA- CE)- .~o ver de V. Ex• .. . 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- ... uos que se estão 
dcgladiando U~.:ntw do própdo modelo, r.:orno o Prof. Gudin, que, se 
ft.:ito, dit. o scgui ntt:: quando o Governo Gciscl chega na horu das 
mcdidas duras, o Prcsidcntc, não raro, rccua. 

O Sr. Vir~mo Távora (A RENA- CE) - 0 <mlnentc Prof. 
CiL1din é uin dllS críticos rmlior~.:s dt.:sh: Govcrno. c n~o de hoje. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDR- SE)- Sr. Presidente, na 
verdade. cu dit.ia qui!, para os ouvidos dc m6dico, niio podc deixar de= 
causar csp~de, ll Prcsidcntl.!, usando uma imagem puramente 
prolissional m6dica, Uizcr quc estú facc a un1 mal crônico que não sn
hc tratar nem com que dosl! dcva trutur. E por que o Senhor Presi
dcntc d:1 Rcpl1blica niio fat. como mandn :1 Ciénci;.1 Mt:dicu c 
cnnvn~.:a uma junta rn6dica'! Por que o Scnhor Prl!sidcnte du Rcpú· 
blica n:ill llU\'1! outras npinit1cs dc hrasil~.:ims, igu:lirnl!nlt: prepuru
dns, igualmente intt:ressados na saída deste impasse'! t. porque, certa· 
llll!llte, n Scnhor Prcsidcntl! da Rcpliblicn, enclausurado dcntro de 
um sist1.·nw fccllmJo, estimot rnotis ouvir dcclar~u;ücs como U)'l do 
Cim'L'riHtdnr P~1Uh1 Egydio, til! Si1o f>~tulo, êmulo dcsst:s govcrnadorcs 
inmloros c liquidlls, qtlc assumem a forma dos vasos quc os cont~m. 
nnrnc:lllns qu~.: s~10 pcln Presidente d:.t Repúhlica, qu~.:, na mcsmu cdi
ç~ln thl jornal di.! lHltcm. diz, cm munchcte, que nega descmrrego na 
intlltstria paulbta, :1hsolutarncntc crn dt.:sacordo r.:om Uados tambêm 
oficiais da Es~.:ola di! Administraçiio de Emprcsa~. da Fundaç~Lo 
(lctúlio Vargas, ~lu:1ndll Uiz qu~.:, no momento, o índicc Muhr acusa 
sipnificativa Jcs:u:deraçt1o na ofcrta de ~.:mpregllS. 

lstll, Sr. Presidt:ntc, ~o r~.:Ocxo de um Governo rcchado, 4ue l~ll 
nuvidos llHHII.!ilS, quc prl.!lcndt.: cnquadrar conw demagógicas críti
~:a' ~nnstantcs, mas, lll!lll por isso, sem u hrasilidadc llliC dcvc corn
P~'r a critica de uma nposiç(Hl aJulla c que prcfcrc ouvir :1ulicos que, 
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no t.:urso d:t nn"i..,;t histúria contc:rnporünc:a, se cncurrr.:gum de dourar 
a pilula p:rra c:ntn:gü-la :to Pn.:sidcntc. 

N;'ttl rw .... su, Sr. Prc:sid~.:ntc, ao fazer este: registro, cm nome do 
rncu Partido. lki\:lf de h:mhrar :ws trahallwdorcs do Brasil que a 
sitii:H,::'Hl ~ difídlc: q uc: a tlposici'io brasileira, no seu trabalho adulto e 
p:tci/ico t:st:'t :w sc:u l;tdo, Ntto posso, Sr. Presidente, também deixar 
Uc rcgistr:tr- L'Otll alguma mcluncolia -que depois dessas palavras 
presidenciais, teremos que acreditar que na verdade, o futuro da nos
sa Terra a Deus pertence. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nohn: Scnmlnr Eurico Rczl!ndc, Líder da Maioria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Líder, 
pronunciu o sc:guintc Uiscurso. Sem revisiio do orador.) -
Sr. Presidente.=, Srs. Senadores: 

O motivo rrincipal da presença do ilustre Senador Gilvan 
Ro~.:hu. naquele microfone, nilo foi bem o discurso pronunciado pelo 
Eminentl! Chde da Nação. Não identificamos, a esse respeito, 
nenhuma relaçiio de causa c efeito. 

O que conduliu S. E.x• a nos brindar com a sua oratória mé:dico
liter:'tria foi a dl!ccpçào que S. Ex• teve com o fato de uma multidilo 
inc~tlculúvd de povo, c especialmente de trabalhadores brasileiros, 
ter ido, rw sua Jaw m{tximn, confrnternizar-se com o Presidente 
Gcisd. E qui! S. Ex'. acreditando demais no reiterado, volumoso e 
estl!ntóriw noticio'~ rio da imprensa, alinhava na sua cabeça a idéia de 
LILI!! o honr~u.llJ Chefe do Governo não iria ter, na Capital montanht:
s:t, aquclu orqtrl!str:u;ão dt: tantns emoções c dt: tantas alegrias, ao 
I ongo dc unw hospituli<.lade festiva c encantadora. 

Reccntcmenh: o Prcsidentt: Ernesto Geisel falou à Nação, em 
momento histórico d~.: nosso destino, demonstrando que uma 
minoria r:u.iical usara de suas atribuições ditatoriais para impedir o 
prosseguimento do nosso processo revolucionário. Aquele 
pronunci:unento' prCsidcncial, como todo o Pais sentiu, pela sinceri
dade, rela firmeza. relo patriotismo, realizou, no povo brasileiro, 
aquele sentimento vi~H)fO'iO de confiabilidade. 

Em se!!uida, dando uma demonstração inequívoca uma vez 
m:lis, ~.:omo se vezes unteriores não bastassem, o Presidente Ernesto 
Goisol. usando de recursos constitucionais a ele plenamente disponf
vcis, sileneinu a ditadura da Minoria c realizou as reformas de que a 
Nação nc:~.:essitava, naquele instante. 

Logo cm seguida veio o cstrí:pito jornalístico: os protestos do 
M DB: "~ m~tn'1fe~tuçõcs carbonúrias da Oposição em cujos setores. e 
c(,rn mu1t:1s exceçlies - ressalvo - não faltou até a maldição da 
injl1ri:1. d<~ difamaçrio c da calúnia. 

1-lnuvc, com tudo isso, um erro da uvaliação: entendia o MDB 
que :.1.\ suas teses !wviam sensibilizado a opinião pública. Mas aconte· 
cc, Sr. Prcsid~.:ntl!, que só se conhece num pnís democrático a 
tend~m:i:1 U:1 opini;io pública, cm termos de conhecimento preciso, 
na mani!'cst:u.;~n das urnas. 

O que a~nn!~.:ccu então'! A primeira vez que o Presidente Geisel 
Cl111lpan.•~.:c diante do povo para a ele falar, recebeu a consagração, o 
apl:~t~su, o c:~timuln. a solidotriedadc do trabalhador brasileiro, 
tradutido 1w ~r;md~.: manifestação populnr de ontem, na Capital do 
Eswdo de t\·linas Gentis. Justamt:ntc essa manifestação é que 
preocupou Ucrnais o ii ustre representante de Sergipe. 

Eu ni1o ia lidar, Sr. Presidente, mas a estranha dt:negação do 
arartc, prattcatla relo Sr. Senador Gilvan Rocha, e denegação tanto 
11101b estranh<l qu"ndo se t~:m em vista que foi discriminatória 
porque, IDgn cm segui<.la, ... 

Os,, Gilmn Roclw (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

C! S~:. F.<i!<ICO !lEZENDE (ARENA- ES) - ... concedeu n 
intl'r\'(·n·.~·:,l d.1 seu aparte: pelo Sr. Senador ltamur Franco, do seu 
l';trlido), IIII', l'llllll/ a .:umprir o dever de tecer, aqui, algumas consi· 
lh:r:H;(H.:o.;, lltlJJJ;t dd:; t:Jr.d'as mais f:'tccis porqut:, convenhamos, o dis· 
~ur:.u d·· .·:r .. ')ntad~.H Ciii\':Jn Rocha niio conferiu, pelo menos desta 
vez. Cll!ll :lrJ:JHdl';:t da sua inteligência. 

O Sr. Gihnnlluclm (~I DB- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE(ARENA- ES)-Ouço V, Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB -SE)- Evidentemente, nua para 
~nnH:nt:lr n lim da fr:1sc, que é um jLJÍZO dc V. E.x•. qu~.: cu respeito. 
Mas para pedir minhas escus:~s. V. Ex' que me conhece sabe que foi 
um fato incidental etl não lhe ter concedido o aparte, por umu dessas 
circunstilncias humanas muito comuns nesta Casa que, no calor do 
debate, V. Ex• me pediu, no intróito do meu discurso c cu lhe pediu 
na ocasi:'io, .que me deixasse desenvolver o meu pensamento. Eu, na 
verdade, esqucci·mc de reconduzir o aparte de V, E.x• que, pura 
conforto meu, nno insistiu nesse aparte. Conforto meu no sentido de 
que não me parecesse algun1:.1 idiossincrasia num homem dos mais 
brillwntt:s desta Casot, c tanto isso é verdade que cu aquiesci, com o 
maior cavalheirismo, como é do meu fdtio, o aparte de outros ilus
tres membros da sua Bancadu. Espero que V. Ex~ aceite minhas es
cusas, como um fato absolutamente involuntMio no que ocorreu 
~Interiormente. 

O SR. EURICO. REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a 
cxrlicaçuo que V. Ex• dú, c que decorre do seu cavalheirismo. Mas 
quero dilcr qut: estranhei a denegação do aparte, que agora ressalva 
V. Ex• que foi involunt{lria, porque um dos tcm:1s centrais do seu 
infelil pronunciumcnto foi a distribuiçtto de riquezas, c nada muis ri
co rara nós aqui do que rodcr, numa distribuição equitativa de 
oportunidade rara todos, arartcar V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, quero inicialmente trazer para os Anais da 
Casa a opinião do Departamento lntcrsindical de Estntisticu e Estu· 
dos Socio-E~:LlllÕmicos, ôrg:io mantido por sindicatos, com sede cm 
Suol'aulo c cuja a sigl" é DI EESE. 

Toda u Casa sabe que as opiniões dessa instituição sr10 recru
t:tdas, comcnt;.tdas c aceitas, aqui, cm matéria de salário mínimo, pe
lo eminente Sen"dor Franco Montoro, Líder do MDB. isto é ponto 
racinco. S. Ex• discorda, algumas VC7.CS, dos subsidias rornccidos 
rol" Fundaçuo Getúlio Vargas e acoita, sem solução de continui
dade, como connabilidadc absoluta, a opiniUo do DIEESE. Aqui 
cstú, na cdiçuo de ontem, o seguinte comentúrio do Shopplng News: 

"A OPÇÃO CLARA 

Pode surpreender i1 primei r" vista, mas o fato é que o 
aumento do sulúrio mínimo concedido pelo Governo supera 
cm cerca dt: 5% o nível- próximo aos 40%- de reajuste que 
seria nccessúrio para restabelecer o poder aquisitivo do 
tmbalhador. Para comprovar a anrmação, é bom fazer todas 
as contas por t:tapas: 

I, Os dados do DIEESE- Dcrartamento lntcrsindical 
de Esl:.llistic:.t c Estudos Sôcio-Econõrnicos, ôrgào rmmtido 
por sindicatos, não são colocados cm dúvida pelos analistas 
que mostram ceticismo cm relação i1 Fundação Getúlio 
Vargas. 

2. Esses dados mostram que, de março de 1976 a março 
de 1977, o custo de vida do trabalhador subiu 41 .5%, abaixo 
dos resultados apurados pela FGV, no Rio deJanciro, 

3. Tomando-se como hipótese que o custo de vida em 
abril tenha subido mais 3,5%, o indice de doze meses, 
:tcumuludo, serú de 39,511'0, contra 41,5% até março," 

O Sr. VirgilloThora (ARENA -CE)- Excelência, dú licença 
para um aparte'! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Vou compic
t;lr a citação e, cm seguida, durei o aparte u V. Ex•, com muito pra-
7.er: 

"Por que essa queda'! Exatamente porque os quutro pri
meiros meses do ano passado acusaram violentíssima alta de 
preços cm São Paulo. Como o saUtrio mínimo ~ estabelecido 
cm maio, ele jft levou cm conta esses aumentos: o reajuste 
deste ano deveria levar em conta a alta de preços apenas de 
março u ahril dcstc ano. 

4. Por isso mesmo, segundo o rrórrio DIEESE,"- é o 
Instituto "menina dos olhos" do eminente Scn:tdor, Líder do 
M DB- o poder aquisitivo, ou valor real do salilrio mínimo, 
havia caillo apenas 17,63r,r~. Atê março, seu valor rcul t:ra de 
592.77 cruzeiros, c de Cr$ 570,00 cm abril (presumida um" 
alta de preços de 3,5% do corrente rnê.~). 
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~. () qm~ c:sscs dados indicam'! Que o súlário mínimo 
real (CrS 570,00) cstú apenas 25,51

.'(, abaixo do suU~rio mínimo 
nomirwl (CrS 7hX,OO),lh:crctadoc:m rnnio dt: 1977. 

Em conclusrw: os novos níveis do salário· mínimo não " 
~1pcm1s reajustam seu valor real ao mesmo nível de maio de 
1976, compcnsando ~~ innucno. Eles significam, também, um 
aumento do poder aquisitivo do assalariado. Uma medida 
clara de rcdistrihuição de renda. 

Adendo Final 

Os reajuste.~ de salúrios cm geral ti!m estado na casa dos 
4W'i, segundo os índices bai:<ados pelo Governo. Afirmu~sc, 
com isso, que eles estariam bastante abaixo da 'innação, e que 
isso s~.:ri.:1 uma volta no violento achatamento dos anos 
anteriores uo governo Geiscl. No entanto, falta, claramente, 
isr.:nçilo u r.:sses analistas, como mostram os grúficos desta pá· 
gin:t: 

I. Pelos dados do próprio DIEESE, vê-se que somente 
num curto período, no final do ano passado, os índices de 
aumentos dt.: preços (acumulados de doze meses) ultrapassam 
os reajustt.:s. Sintomaticamente, o DIEESE, que é sempre lem
hrado por esse una lista, c .. esquecido" numa hora dessas. A 
Fundaçf10 Getúlio Varg:.ts, aí, ganha a preferência: são seus 
índict.:s que passam :1 contar ... 

~. Mas, mesmo levando em conta os índices da Funda
çilo: é preciso olhar nno apenas os reajustes do ano passado, 
mas também os de 1975. Ai, as coisas mudam de figura: no 
linal de 1975, os reajustes superaram largamente os índices de 
prr.:çns, compcns;.ando o fcnômcno observado no final de 
1976. 

OS llEAJtlSTES E O C.UCiO Ol! '•'!:l,\ 
s:.-------.-:7'""-------, .-c.!Nii:n 

c-==cw... ~.v:~. '"'v 

I I I l.J__J _._U!....!'....!:'·-,•~•_;...i.,,j.,J.. -L'-t.-; ·~ 0 

1\";t:._!~J:~ '-,rr::r-- JUtJ JAN MAR 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ouço o 
eminente Senador Virgílio Túvoru. 

O Sr. VlrgílloTá•ora (ARENA- CE)- Eminente Senador, é 
comum ouvir-se nesta Casa comparaçUes de quantidades heterogé
neas. As mais das vezes ouvimos dizer: "De tal data a tal data 
cresceu, o custo de vida; cm tanto: de tal data a tal data houve, 
portanto, uma queda do salário mini mo, e o novo saliirio, atribuído 
" i' de Mnio seguinte ;i data que se discute c se toma como ponto de 
referência, mal dú para cobrir u perdn de valor real desse salário 
dccrctadll'". Apenas estão sendo comparadas quantidades 
completamente hcteros~neus. E, dCa-nos. a impressão que V. E~•. 
com nleitura 4ue fez, no momento, de urtigo que deve ser de Aloys1o 
Biondi, o mais insuspeito de todos os autores, pelo menos para o 
M DB, jio 4uc citado"'" prosa c em verso, aqui é o DIEESE, sob o 
qual ele continuamente, como um dos seus assessores maiores c 
rcsponsíwcis pelos seus cítlculos, sempre cita, mais uma vez, aqui, 
goswri<lmos de dizer que, realmente, o salúrio nominal, que em maio 
de 1976 dccrctudo, 76H cruzeiros, sem a menor sombra de dúvida, 
tomando os próprios dados do DIEESE, teria, até março, um valor 
real de 592,77 c, atê abril, de 570 cruzeiros- ai se referindo a uma
neste ponto- presunção de V. Ex•, da Fundação Getúlio Vargas, 
do próprio DI EESE, de que o mês recém-findo tenha dado um 
aumento do custo de vida da ordem de grandeza de 3,5%, se tiver 
dado quatro, a dili:rcnça nada vai alterar o raciocínio da bolissima 
exposição que V. Ex• estio fazendo. Em suma, tinha caído apenas 
25%, c estamos dando mais de40%. 

O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre 
Senador'? 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- O nobre Líder tem cinco minutos para concluir o seu 
discurso. 

O SR. EURICO REZENDE (A RENA- ES)- Sr. Presidente, 
pediria a V. Ex• que considerasse lido o restante do trabalho do 
economista Aloysio Biondi, incluindo-se um griifico, que serve de 
fundamento ios suas judiciosas observações. 

O Sr. Gllvan Rocha(MDB- SE)- V. Ex• me permite? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Darei o aparte 
logo cm seguid,t, porque estou com apenas cinco minutos, c quero 
cnfocar, rapidamente, alguns tópicos da critica do eminente Senador 
Gilvan Rocha, que ainda não teve a sua convalcscência completada, 
diante daquele cspetáculo popular, de homenagem de que foi alvo o 
Senhor Presidente da República. Critica S. Ex• ponto de vista ali 
manifesta~o pelo Presidente Ernesto Geisel, no que diz respeito ao 
desenvolvimento sindical harmonioso. 

Em primeiro lugar, deve-se dizer que a atividade sindical de hoje 
é muito mais lúcida c muito mais prestigiada do que a atividade sindi
cal de alguns anos atrás, que, sem estar volt:oda para o trabalhador, 
procurava, tiio-somentc na agitação das ruas c nu badernn dos 
campos, fazer reinvidicações de ordem meramente politica. Graças à 
Revolução, o sindicato, 4uc tradicionalmente só tinha função 
reivindicatória, pussou u ter, wmb~m. c~1rútcr de prestaçrao de servi
ços, através do Programa de Valorização Sindical, com assist<neia 
médico-hospitalur, ambulatorial, distribuição de bolsas de estudo etc. 

Quanto à melhor distribuição de riquezas, realmente o Presi
dente Gcisel reafirmou uma verdade. i\1 estão o PIS c o PASEP, 
grandes conquistas rcvolucioniorias cm favor do trabalhador. E, 
recentemente, o .senhor Presidente da R!!pltblica remeteu para o 
Congresso projctlT de lei, visundo i1 transferência para o PIS
Pi\SEP, de açi.\cs de próspcrus sociedades de cconomin mista. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Estimarin que o nobre 
Líder niio comctCssc o mesmo pecado que r.:u, esquecendo o pedido · 
de upurte, 

O SR. EURICO REZENJ>E (ARENA - ES)- i\ purtir de 
julho, o trubalhador vai receber o seu 14• snlário. Mas, S. Ex• diz 
qur.: "cudu vez mais crescentes srao os salúrios dos grundcs executi~ 
vos'". Isso é próprio dos países capitalistas. Naturalmente, gual'dndns 
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as devidas proporções. Foi um argumento que S. Ex• citou a(, sem 
nenhum comentúrio a latere, sem nenhuma fundamentação. Nilo 
acredito que seja um argumento de inveja, mas que seja o desejo de 
um" distorção, ou então a dificuldade de produzir uma critica, que 
seria lllcida, se S. Ex• nüo estivesse ainda naquela convalescença da 
gr:.mdc dor que sofreu, quando, através da televisão, viu o povo 
brasileiro confruternizando-se com o Presidente Ernesto Geisel. 

Sr. Presidente, eu poderia tecer outras considerações; mas isso 
licarú para outra oportunidade, porque não quero incidir no mesmo 
erro- aliús, de boa fé - cometido pelo eminente Senador Gilvan 
Rocha, c concedo a S. Ex• este aparte. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Muito obrigado, 
Exccl~ncia. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) - Eu pediria que 
V. Ex• me desse, também, a oportunidade de um pequeno aparte ao 
linal, depois do ilustre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Serei breve, Excelência. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Acredito que 
o Senador Gilvan Rocha cederá sua vez a V. Ex•. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Com todo respeito ao 
nosso ex-Ministro c querido ex-Presidente desta Casa, S. Ex• terá 
prioridade. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG)- O Senador Gilvan 
Rocha falou quo nüo houve o diálogo- e parece-me que veio uma 
notícia de Belo Horizonte ... 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Nilo fui cu, foi a Imprensa, 
Excd6ncia. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) - A lmprel\sa. 
... t:tltrc o Presidente e os líderes sindicais, Estive presente c sou 
obrigado a dar um depoimento: durante o almoço- e o Presidente 
:~lm<>cou com 300 lideres sindicais- eles se levantavam, vinham à 
mesa c dialogavam com o Presidente; houve toda facilidade para 
eles. Evidentemente, nossas oportunidades, todos entregam, por 
escrito, as roivindicações. De modo que dou este depoimento 
porque. nu vordade, o Presidonte estava inteiramente à disposição 
dos lideres sindicais pura qualquer conversa ou qualquer pergunta. 
Eru o depoimento que eu desejava fazer. 

O SR. EURICO REZENDE(ARENA- ES)- Este aparte do 
cnlinente Senador Magalhães Pinto, além de ser curricular para o 
meu discurso, desidrata a afirmativa do Sr. Senador Gilvan Rocha 
no sentido de que iria fazer um pronunciamento com toda a isenção. 
Esta imparcialidade niio houve. Houve sim, volto a dizer, o direito 
de Jjfitar na convalt!Scl!nçu, 

Ouço V. E.x•. 

O Sr. Gilvnn Rocha (M DB - SE) - Em primeiro lugar, devo 
dizer que a observação do ilustre Senador Magalhães Pinto deve ser 
remetida a quem de diroito~ V. Ex• sabe que o meu discurso foi 
haseado em noticias de imprensa. Nós do MDB que não podemos 
interromper uma programnção dominical colorida para inserir a 
nnssa fala c mostrar tapes de faixas estrategicamente colocadas junto 
ii cilmara, só podomos, enquanto nos resta um pouquinho de nesga 
th: lihcrU:u.h: th.: imprensa, noticiar estc:s acontecimentos. Em segundo 
htg~tr, ~ pn:ciso que V. Ex• rctifiquc uma série de coisas que me 
atrihuiu. PrinH.:iro, não foi dito nenhuma palavra sobre salârio 
minimo. O problema salário mínimo jú foi exaustivamente debati· 
d(l ... 

O SH. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... V. Ex• falou 
!.:rll Jistrihuiçiio de riqw:zn ... 

O Sr. G!il'nn Rocha (M DB - SE) - V. Ex• permite que cu 
conclua () m~.:u raciocínio'! Com riqueza de detalhes, nosso ilustre 
Lí(h:r l:ontinu:l a aguardar n resposta oficial que inclusive foi 
promt:tid:l tH.:st;.t Casa. Em segundo lugar, espero que a retói'icu de 
'' ~ · ...• tl·nt:rrr\hl ~~.~~rlh:ar o incxplicúvcl da felicidade dos truhalhudo-

rcs brusileiros convença mais a eles do que aos seus humildes colegas 
desta Casa. Prefiro ficar com as minhas retinas e com meu estômago 
de homem da classe média. Em tercdro lugar, sabedor da tradiçilo de 
liderança do partido·do Governo, esta Casa é testemunha da profila· 
xia que cu fiz quando falei sobre atividadc sindical que V. Ex• distar· 
cc, mai5 uma vez, dando a entender que o meu Partido, e em parti
cular, o seu colega é a favor da baderna, de um sindicalismo politico 
desenfreado como já houve na nossa terra. Espero merecer esta 
retificaçilo e volto ao tema principal do meu discurso que foi a 
preocupação de médico brasileiro, que foi o Presidente declarar estar 
JUnto a um doente do qual ele não sabe como tratar, não sabe se tem 
remédio, nem sabe n dose do remédio. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - A distorção 
nesse ponto partiu de V. Ex• que lei um trecho do discurso do 
Senhor Presidente da República dedicado a este problema. Não leu o 
restante. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Peço a V. Ex•, nobre LI der, que conclua o seu discur· 
so. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Vou concluir, 
Sr. Presidente. Mas a resposta a esta distorção de convalescente, 
volto a dizer, poderá ser dada oportunamente. 

Mas, Sr. Presidente, valeu o discurso do Sr. Senador Gilvan 
Rocha. S. Ex• nos proporcionou a oportunidade de dizor à Casa e à 
Nação que o Senhor Presidente da República, depois de viver o 
grande momento histórico das reformas, foi à praça pública e, hoje 
como ontem, na agitação democrática do pleito municipal, continua 
a merecer o carinho, o entusiasmo, o apoio e a lealdade do povo 
brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Virgilio Távora . 

O SR. VIRG{L/0 TÁVORA PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SF,RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 56, de 1977, dos 
Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência proferida 
pelo Presidente do Senado Federal, Senador Petrônio Portclla, nu 
solenidade de comemoração do Dia Internacional para Eliminação 
da Discriminação Racial. 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 83, de 1977, do 
Senhor Senador Daniel Kriegcr, solicitando tenham tramitaçüo em 
conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 272 e 273, de 1976, que 
dispõem sobre a instalação de equipamentos nos veiculas automo· 
tores de via terrestre, 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 59, 
de 1976 (n• 787-B/75, na Casa de origem), que dispõe sobre normas 
de procedimento em reclamações c recursos interpostos pelo 
trabalhador rural, nos casos de aposentadoria e de pcnsüo, tendo 

PARECER, sob n• 932, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável. 

4 

Discussüo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
I I I, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz 
modilicaçõcs na lcgisluçüo prcvidênci;1 social, tendo 
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PARECERES, sob n•s 925,926 e 927, de 1976, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

da de; 
-de Legislação Soclal~(avorávcl; e 
-de Finanças, favorável. 

! 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
148, de 1975,' do Senhor Senador Milton Cabral, que dispõe sobre a 
locação, pelas instituições de previdência, de imóveis do tipo popular 
para segurados com renda inferior a dois salários mrnimos regionais, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 52, 515 e 516, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - I• pronunciamento: pela 

constitucionalidade cjuridicidade; 2• pronunciamento: (reexame soli
citado cm Plenário), pela constitucionalidade e juridicidade com a 
emenda que apresenta de n• 1-CCJ; 

-de Legislação Social - I• pronunciamento: favorável, com 
voto vencido do Senhor Senador Domício Gondim; 2• pronuncia
mento: (reexme solicitado cm Plenário), favorável ao Projeto e con· 
trá rio à emenda da Comissão de Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Está encerrada a 
sess~o. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. VIRG!LIO 
UVORA NA SESSÃO DE 29-4-77, E QUE, ENTREGUE À 
REVIS,IO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORM/iNTE: 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, rápido esclarecimento: a norma 
geral de açiio nossa é, justamente, apartear nossos colegas, não com 
intuito proconccbido de refutar-lhes a argumentação como dito, 
desde que essa não seja cxatamcnte aquela paralela ou coincidente 
com a idóia geral que o Governo faz sobre determinado assunto. 

Mas, no discurso que acabamos de ouvir, principalmente nos 
apartes u cl!: proferidos, há dois ou três pontos que não poderemos, 
:tbsolutamente, deixar passar. Primeiro, Sr. Presidente, até não diz 
bell) da altitude da discussão de problemas sérios nesta Casa, 
afirmativas do tipo de que a construção da Ponte Rio-Niterói não 
paga juros, nfio ragu correç5o monet!tria e o saneamento básico para 
uma cidade do interior est{t sujeito a juros, a correção monetária e a 
conclusão de que onde o Governo erra é: no estabelecimento das 
prioridades. Ora, Sr. Presidente, um economista, por mais exaltado 
que seja, por maiores restrições faça ao que aditado pelo Governo, 
como :t melhor forma de resolver os nossos problemas, não encampa
ria uma afirmativa dessa nu tu reza. O que representa n Ponte Rio
Niterói dentro do acúmulo de recursos necessários para o saneamen
to de todo Pais'~ Pode haver termos de comparação em duas ordens 
de grandeza completamente diferentes? Poderíamos dizer que é I dx 
dentro do conjunto das despesas brasileiras estüo sem entrar no 
mi:rito de sua utilidade. Segundo: - absolutamente equivoco: -
todo c qualquer empréstimo estrangeiro recebe, é sobrecarregado 
sem a menor sombra de dúvida, além dos juros, com a corrcção 
cambial. Isto, Shcrlock ji1 dizia a Wattson: "i: elementar". Mas, 
acresccnt:tríamos c vamos neste passo dur uma resposta sintética, 
bem curta, a críticos apressados, Sr. Presidente, dissemos aqui, não 
uma, mas variadíssimas vezes nesta Casa. "Sabemos que as 
necessidades sfw muitas, o dinheiro é que é curto"; "a mesa é grande 
c a toalha é curta"- uma frase aqui citada sempre. Nunca, jamais, 
cm tempo algum afirmamos que eram ilimitados os recursos do 
Governo, graças ao inconteste desenvolvimento que este País teve, 
l'ruto da pcrin(tcia do Governo c da Revolução que, surdos à 
impopularillat..le, lizeram aquilo que era o certo ao ver dos seus 
raciocínios b:'lsicos, tendo cm consideração aquclns equacõcs que fa· 
zcm, cartt:sianamentc, se procurar resolver um problema. 

f: muito fúcil a um Governo dizer: "vou finunciar a dieta 
popul~tr do trabalhador". Ótimo, maruvilhoso, mas, uqui nunca 
rc~.:cb~.:mos urna r~.:sposta: corno, com quê'! 

M•1s, Sr. Pn:sidcntc, por coincid~ncia, de ontem para hoje, de 
hoje para amanh~. o modelo cconômico brasileiro marca uma das 
suas etapas. (Jucrm chamar a atenção da Casa, neste momento, cm 
que ele: ~ t.ladll como o moddo que nos levou à insolvência externa c 
n umH i:1naçi'1n desenfreada interna, para dizermos, Sr. Presidente, 
que o dia de anteontem, de ontem, de hoje e de amanhã representam 
o ponto ue innexuo daquele grave problema da balança comercial. 
Podemos anunciar aos Srs. Membros da Oposição - que são tão 
patriotas c que devem ~.:star tfw interessados nos destinos do País, 
como nó:i - que justamente nesses quatro dias, com pequenas 
vmiaçõcs lJUe n~o chegam u uma dci'.ena de milhões de dólares, 
port:mto, dt:ntro do on;:tmento cambial praticamente cxato, nós tere .. 
mos, após v:"trios anos, Sr. Presidente, passado de deficitários para 
superavit:'trios. E, quando dizíamos aqui que se nos avizinha a hora 
de dizer que o nosso grande problema do halanço de pagamentos ou 
mais precisamente, o inicial, da halança comercial, está sendo 
dominado vitoriosamente, é rara dar notícia à Oposição de que 
agor1.1, vencida urna etapa, o Governo podt:-se voltar com muito mais 
ardor para o som d:t innac~o. Ao mesmo tempo, equilibrar balança 
de pagamento t: cornhmer a innação é uma tarefu de gigante, porque 
v{trios dt: s~.:us condicionantes. são antípodas. Isso poderíamos, talvez 
n:1 tcrça-ft:ira ... 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) - Peço a V. Ex• que 
conclua o seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Exatamente, 
Sr. Presidente! Estávamos fazendo, talvez por telepatia, aquicsccn .. 
do ao desejo de V. Ex•. 

Possivelm~::nte, terça-feira, quando ocasião tivermos de discutir 
aqui a fundo a parte que diz respeito aos aspectos econõmicos e 
linanceiros do discurso do Sr. Senador Roberto Saturnino, ai, com 
mais vagar. inscrito que estamos. não como Líder, mas, como orador 
que dispõe de uma hora, percutir e mostrar que realmente nós não 
devemos assumir atitudes negativistas, Este Governo não é: sâdico. 
Este Governo, se pudesse dar um salário mínimo de Cr$ 2.500,00, 
como aqui solicitado, c não de CrS 1.100,00, ele o faria, porque 
todos nós somos suceptíveis ao sofrimento dos irmãos. Este Gover .. 
no, mais do que qualquer outro, sente que precisa cada vez mais que 
um pais rico distribua a riqueza com seus habitantes. 

Esta, a declaração que queria fazer, Sr. Presidente. E, mais uma 
vez, não misturemos, em discussão de um problema tão sério, a 
comparação entre ordens de grandezas tão diferentes, qual seja, a 
necessidade geral básica do País - seu saneamento - e a condição 
da Ponte ll.io-Nitcrói, que é, ao contrilrio do que aqui afirmado, 
financiada em gnmde parte com recurso externo, paga juros e corre .. 
ção cambial. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA N,t SESSÃO DE 29-4-77, E QUE, ENTRE
GUE ,j REVIS.:IO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Parafruseando Ortega Gasset "o homem é a sua circunstância". 
Eu pretendia discorrer sobre um uutro assunto, musa circunstância, 
o cspet:"tculo qut: ac~1hamos de assistir no plenflrio do Senado provo .. 
cou uma inversão total do meu discurso. E o fato me conduz, Sr. 
Prosidentc e Srs. Senadores, il história du humanidade, a esse esforço 
ciclôpico que o homem tem empreendido, desde que passou a ca .. 
minhar pelas planícies do Plcistoccno; e, ungido desta força imate
riul, desta centelha divina que é a inteligência, desde que deixou o 
simples comportamento de homo faber pura homo locuens ele tem 
t:mprecndido esforço gigantesco no sentido de encontrar uma fór
mula, uma equaç~n. um sislcma que ajusle o homem dentro do gru .. 
po, mercê de um governo, de uma autoridudc, de um comnndumen
to. Este trabalho, esta elaboraçuo, vem ocorrendo. E de toda u 
experiência, foi o grande pensador Locke, no qual se ubcberara 
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Montesquieu, que chegou a essa construção sublime, que ~ a 
tripartiçflo do poder. 

Poderia ser muito mais dividido este poder, mas a divisão trina 
foi a melhor, a mais simples e talvez a mais complexa. Porque ou
trora, desde os primeiros arranjos, quando o primeiro guerreiro, 
munido do primeiro tacape, impôs sua vontade ao grupo c se 
constituiu nu primeira cstrntocracia, na primeira oligarquia militar, 
que depois se transferiu para o patriarca ou para a matriarca, c foi 
tomando formas múltiplas de absolutismo, de autoritarismo, at6 
chegar ao exagero dos Bourbons, que encarnaram o supremo llalll 
do absolutismo nu História da Humanidade, com L'2tal c'IIIIIIOI, 
de Luiz XIV, "0 Estudo sou eu"; ou C'est lfaal parca que J• 'IIU1 
"Isto é legal porque eu vejo", porque eu acho, assim dizia Luiz XVI, 
o último dos Bourbons. 

E esta luta tem sido insana, ora cruentc ora incruenta, mas sem
pre na procura de uma fórmula, de um sistema que ajuste o homem 
dentro da sociedade e possa estabelecer uma harmonia entre o indivi
duo c a autoridade. Mas a verdade absoluta, quase que total, toman
do características de axioma, Sr. Presidente, i: que hã em cada ho
mem um anseio, um desejo insopitável de afirmação pessoal; hã uma 
:insht de Jibcrd~tdc que não se ujusta a nenhum autoritarismo, a ne· 
nhum c.'l:ccsso executivo, a nenhuma hiperbolização do Executivo 
Esta é uma verdade inquestionável, irretorqulvei. Portanto hã que 
considerar, na aplicação ou na procura de qualquer sistema, este 
fator, este parilmetro, que é este anseio de realizaçilo.pessoal, porque 
isto nào é animalesco. Esta ânsia tem raizes divinas, talvez resulte do 
toque de Deus na humanidade. Na feitura do homem lhe foi incuti
da, lhe foi imbu[da, esta pedra filosofal, esta pedra de toque, que 
não so coaduna, não se conforma com a hipcrbolização dos executi
vos c procura uma convivência harmoniosa onde ela possa se 
realizar, onde da possa se concretizar. 

Na vdha Grécia constatamos um arpejo de afirmação deste de
sejo; foi a dernocr:~cia da ágora, da praça pública. Pela primeira vez o 
homem, em virtude da concentração demogrãfica, cm virtude da 
urbaniz:1çiio, cm virtude da polis que nascia e se afirmava, ele sen· 
tiu a necessidade ardente de encontrar uma fórmula que transferisse 
ao executor os anseios dos governados. Que o governante tivesse a 
representação dos governados. E ensaiou-se o primeiro passo da 
democracia. Essa democracia que se pede nesta Casa, hoje; essa· 
democracia que se decanta, ela nasceu na praça, ela é filha da praça, 
A democracia teve por berço a praça pública, o contato direto com o 
povo. Então, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, quando se rompe esse 
li:~me, esse i lapso entre o povo e a praça, a democracia fenece ou se 
abastard:1. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia eu que a democracia nasceu 
na praça pública; foi ela o seu berço; foi a praça a gcnctriz da dcmo
cruda. Quando o povo se afasta da praça, o que quer dizer quando 
seus rcprescntantes sc distanciam da praça, a democracia tambtu1 
fcnccc ou sc ahastarda. 

A democracia, outrora plebiscitãria, quando era o povo que, cm 
praça pública, decidia diretamente a respeito das posições do 
Govcrno: cr:~ o povo que decidia, registrando, na ostra, o seu voto 
dirctarncntc, aclamando ou não aclamando, era o povo que decidia 
na praça- a polis foi se desenvolvendo, a urbes foi se aglomerando, 
c com o passar dos tempos não foi mais possivcl o excrcfcio dessa 
dt:mocracia di reta. Jlassou o povo entiao, através um artificio muito 
oportuno c muito sí1bio, a escolher, através do voto, ntrav6s do 
sul'rC1gio universal, secreto c dircto, aquele que deveria falar por ele 
ao govcnwntc, aquclc que deveria dizer por ele ao governante, da 
su;1 vontadc, dos seus anseios, daquele toque primevo de Deus com n 
animalidade. Esta ilnsia de afirmação indiv[dual foi transferida atra
vl:s do processo do voto. Mns u pruça continuou presente, a ágoro 
continuou presente, crum Asscmbléias Nacionais, eram os Estados 
Gc.:r:lis, l!rmnos grandes conclaves onde o representante comparecia 
~llh as vistas dn povo, sob ns vistas do mnndante, purn e"efcitur o seu 
manda\ ti, 

E o prm:esso continuou, o processo de urbanizuçilo, de 
conccntraç:io Ucmogrúlica: a tecnologia sc desenvolveu. E, mercê da 
Sabcdt1ria Divina, o htJilll!lll recebeu, atrav~s do desenvolvimento da 

tecnologia, um instrumento que lhe levava, novamente, à praça, que 
lhe deixava novamente ao sabor do contato popular: roi a invenção 
do rádio deu ao homem moderno o artificio essencial para que a 
democracia nuo parecesse nem .se abasiardassc, não saissc da ágora, 
du praça pública. 

Mas, infelizmente, o politico não entendeu a Mensagem Divina 
c passou a se fechar cm campânulas como esta, distanciado do povo, 
longe do povo, onde o povo não mais o fiscaliza. 

Mas não foi o bastante. A Sabedoria Divina propiciou um outro 
instrumento, uma outra técnica muito mais aperfeiçoada c sofistica
da, que foi a televisão, como. a dizer ao homem: "o caminho da 
democracia foi iniciado na praça, na velha ásora ateniense. Tu tens 
que continuar palmilhando o mesmo roteiro. Toma a televisão, 
mune as 'Casa Legislativas, faz com que o povo ouça os teus orado
res, os teus tribunos. Permite ao povo uma fiscalização di reta. E esta 
ânsia, este desejo, este anelo de. encontro com o Absoluto, com Deus, 
que é ânsia de liberdade, é ânsia de afirmação pessoal, jamais se 
extinguirá". . 

Mas o homem, infelizmente, não entendeu,. não compreendeu o 
presente Divino que a tecnologia oferecia. 

Deus percorre caminhos que o homem, às vezes, não percebe. E 
a televisão, hoje, serve para viciar c corromper o homem, ensinando
o u fumar c a se embriagar, porque o rumo c a bebida trazem recur
sos para o erário público. 

í: melhor intoxicar a humanidade, mas ter dinheiro para realizar 
as mordomias. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o cspetâcuio que assistimos nes
ta Casa foi uma decorrência incquivoca da ausência do povo. 

A Imprensa faz tudo. Mas o que é a Imprensa em termos tkni
cos de comunicação? 

Consultemos as estatlsticas. Não representa 5%, nilo vai a 5% da 
população. Isso são as estatisticas que dizem. Por mais esforços que 
a Imprensa faça, não alcança sequer 5%. O grande instrumento, hoje, 
é u televisão, mas o Executivo, na sua ânsia de hipcrbolização, de 
crescimento, de macrocefalia, assoberba o Legislativo c o próprio 
Judiciário. E tira esse liame, esse iiapso que~ razilo da existência do 
Legislativo: é a fiscalizaçilo dircta pelo povo. 

E não é de hoje, Sr. Presidente; o abastardamento do Lcgisla,tivo 
é uma verdade incqulvoca. 

Não hã uma hipertrofia do Executivo; o que hã ~ uma hipotro
fia do Legislativo, por culpa sua, porque não entendeu a mensagem, 
a mensagem das comunicações modernas. Não pôs as comunicações 
modernas a serviço do legislador. 

Em razão disso, o Executivo, por uma razão natural, se hipertro
fiou; compreendeu c se aproveitou da situação. E chega até ao exage
ro da lei que nos tirou a faculdade de discutirmos os problemas 
nacionais na televisão, na eleição de 1976, estendendo o absurdo da 
lei, ad lnRallum, enquanto houver eleições no Pais. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, importa nesta hora tirar esta li
Ção sublime, compreender esta lição no momento histórico que vive
mos. 

O meu discurso ia-se reportar à Zona Franca, mas o momento 
me acordou para este fato que acho de suma importância c interesse. 
Nõo adianta nada mais, Sr. Presidente, nõo adianta nenhum arranjo 
c nenhum artificio. Niio adianta nenhum supcrdotado querer salvar 
o Legislativo, pois a salvaçõo dele, ele a perdeu: estava nos meios 
ultramodernos de comunicação. 

O Sr. MauroBenevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
upnrte'l 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevldea (MDB- CE)- Nobre Senador Evan
dro Carreira, desconhecia eu o assunto que traria V. Ex• à tribuna 
nntnrde de hoje, pura nosso deleite c embevecimento. O que posso di
zer-lhe é que esse novo discurso, naturalmente, todo ele de improvi
so, que V. Ex• profere nu tarde de hoje é, sem dúvidn alguma, uma 
significntiva peça de oratória pnrlamentnr. V. Ex• dú seqUência, us-
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sim, nesta tarde, à série de brilhantes pronunciamentos, como bri· 
lhante foi, ainda há pouco, o do nosso eminente colega, Senador Agc
nor Maria, esse homem extraordinário que nos sensibiliza com os tc
mas' que traz u debate, no Senado Federal. S. Ex• é aquele homem 
simples, aquele comunicador expontãnco que faz com que nós o 
ouçamos entusiasmados, sobretudo pela sua coragem, sua intrepidez 
e sua identificação com os problemas populares. Ele, que se considc· 
ru autêntico homem do povo, alçado a esta Casa pela manifestação 
da soberana vontade coletiva, emanada de seus cocstaduanos, o bra· 
vo povo do Rio·Grande do Norte, merece a nossa admiração e apre
ço, Portanto, as minhas congratulações a V. Ex• e a ele, jâ que nilo 
pude aparteur, no momento exato, o Senador Agcnor Maria, por
que, ao descer da Mesa a este plenário, já se exauria o espaço de tem· 
po u ele destinado. Quero, portanto, transmitir a V. Ex• meus cum· 
primcntos pelo brilhante discurso da tarde de hoje c ao Senador Age· 
nor Maria a reiteração do meu respeito por sua correta posição 
como membro desta augusta Casa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Mauro Benevides, levar o seu discurso à minha panóplia c guar
dá-lo com muito carinho é uma honra. 

C~mo eu disse, pretendia falar sobre a SUFRAMA. Mas o ho· 
mcm, às vezes, obedece a forças que escapam à sua consciência; o ho· 
mcm, às vezes, segue caminhos que só mesmo aquela grande força 
geradora de todos os fenômenos pode explicar. 

d fato é que eu me choquei com os acontecimentos de hoje, 
quando do pronunciamento de um dos Parlamentares que mais 
quero bem, que admiro mesmo pela sua bravura, porque luta de 
viseira erguida, de peito aberto, é um batalhador sincero, ele vai para 
o campo das justas sem escudeiro, sozinho, esgrima com lealdade, 
mas que hoje me surpreendeu. Inopinadamente, ele traz um 
argumento, citando um colega, um companheiro da Casa, e faz uma 
referência que nos pareceu desairosa. Acredito que, se o povo esti
vesse nos vendo nos vídeos, nas televisões, cm vez de estar assistindo 
à "Mulher Maravilha", ao "Dr. Flint" c "Os Trapalhões", nos horA· 
rios nobres, estaria nos ouvindo, cada um de nós a procurar a forma 
mais cscorreita, a procurar o discurso mais sublime, a estudar, para 
trazer ao cenário do Congresso, da Câmara c do Senado, peças que 
rivalizariam com as de Rui. Mas, o que vemos, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores? De um modo geral, sejamos sinceros, silo discursos 
lidos, que podem ser feitos por qualquer técnico, por qualquer 
assessor, quando esta tribuna se honraria tom discursos que saíssem 
da expontancidadc, da sinceridade, que pudessem dizer da alma do 
povo brasileiro. Lido, a alma está escondida, ela nilo extrapola, ela 
não fala. A leitura é uma forma de hipocrisia, quando se vai a umd 
tribuna popular. O tribuno da plebe é espontâneo, extravasa a alma 
quando fala c só lê o que é dado estatístico, o que é preciso informar 
em termos de números e de datas. Mas a idéia, ela deve sair natural, 
como um caudal, sincera, franca. 

Sr. Presidente Srs. Senadores, lamentavelmente, o fenómeno 
de atrofia do legislativo não foi apenas nacional, foi um fenómeno 
universal. 

O homem ni!o percebeu que só havia uma fórmula para garantir 
a integridade do Legislativo: era não dissociá-lo do povo, era nilo 
deixai que o povo se afastasse dele. Mas a sociedade de consumo 
absorveu o próprio legislador que não entendeu a mensagem; c o 
instrumento do rádio e da televisão ele pós a serviço da venda do 
cigarro, da cerveja, do conhaque, do whisky e da "Mulher Mara
vilha", enquanto o povo nilo sabe o que aqui se passa. E está cada 
vez mais se anestesiando. Os governos fortes já entenderam isso. 
Tanto entenderam que, cada vez mais, aprimoram a técnica de dis
tanciamento. Quanto menos o povo se informa do qve se passa nas 
Casas legislativas, melhor pura o Executivo, porque cada vez mais 
ele nnestesiu. 

Célebre romancista, escrevendo sobre o ano de 1982, dizia que 
haveria civilização cm que a indiferença do ser humano seria tilo 
grande que ele acharia muito natural ser devorado por antropófagos. 
Ele mesmo se entregaria, viveria em paraísos, cm édens, para 
engordar, ficar bastante suculento para servir de alimento aos 
antropófagos. E nós chegaremos u este ponto se nilo houver um 

milugrc, se o acaso não nos socorrer, se o homem desta geração nãO 
conseguir, através do acaso ou de um milagre, pôr a serviço do 
Legislativo os meios modernos de comunicação, levar o Legislativo 
novumcntc ao povo como outrora ele ia para a ágora ateniense, para 
a praça pública, como outrora os auditórios das Assembléias 
Legislativas eram sempre os mais amplos, os mais confortâvcis do 
que o próprio plcnúrio. Hoje, se visiwrmos as casas legislativas que a 
urquitetura moderna constrói, nós constataremos que o plenário se 
opulenta e o auditório míngua. E cada vez mais as Casas legislativas 
se colocam nos últimos andares, porque no térreo elas licam mais 
próximas da fiscalização do povo. J!i visitei vitrias assembléias 
modernas c todas estão pecando primariamente por colocar o plená· 
rio, o auditório no quarto, quinto ou sexto andar c o térreo é sempre 
um salão de recepção. Parece até que a construção da própria 
Brasília foi uma forma de afirmação do Executivo, pretendendo 
distanciar o povo do Legislativo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui esta modesta contribui
ção, pedindo a esta grande universidade, que há de registrar o meu 
discurso, que, se acontecer o milagre, nós saibamos aproveitá-lo. 
Tudo que se puder fazer, Sr. Presidente, que esta Casa puc!h' fazer 
cm termos de informação do que aqui se passa, deve ser feito. 

Ao invés dessa obra suntuãria que é o outro anexo que se está 
construindo, ao invés de gabinetes sardanapalcscos, desses gabinetes 
faraõnicos que estilo se construindo, ao invés de se gastar dinheiro à 
toa que se procure um meio, um modo de informar o que aqui se 
passa. Ontem, por exemplo, eu me reportei à biota amazónica e nem 
um jornal de Brasília registrou o meu discurso. Por quê? De quem é: a 
culpa? Dos jornais? Não! f: do Senado Federal que deveria informar, 
que deveria exigir, que deveria difundir por um processo ou outro o 
que se passa nesta Casa. 

Disse o Senador Dinartc Mariz: . é preciso que o povo tome 
conhecimento do que se passa nesta Casa. E foi isso que me desper
tou para essa digressão. Falta de poder legislativo, disse o ilustre 
Senador Gilvan Rocha, com muita propriedade; falta de poder: não 
tem poder, por quê? Porque o poder do legislativo cstã no povo e o 
povo não conhece o Legislativo. Hã cidadãos - atê estudantes de 
Direito- que nem sabem o que quer dizer Senador, o que significa 
Congresso, o que é o Congresso! Por quê? Porque nós nos distan· 
ciamos do povo, por falta daquele veículo, daquele contacto. 
Legislativo é povo. Povo é praça. Praça, hoje, não é aquela de outro
ra. Praça, hoje, e a televisão, é o vídeo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fim de que eu não diga nada a 
respeito da minha SUFRAMA lá da nossa Zona Franca, cu queria 
pedir ao ilustre Senador Virgílio Távora que se prontificou - como 
Líder financeiro-econõmico que é: do Governo- no sentido de inter· 
preta r a agonia em que vive a Zona Franca de Manaus. 

Diz o Sr. Ministro que pensa na concessão de uma cota 
equivalente no preço da passagem para que o turista saia de Manaus 
com mercadorias: ele compra uma passagem de ida c volta por 6 mil 
cruzeiros, por exemplo, tem direito, então, a 6 mil cruzeiros de 
compras. 

Eu quero parabenizar o Sr. Ministro, se isto se concretizar, mas 
acho, a meu modo, que esta técnica vai exigir uma burocracia muito 
grande, pois as passagens silo apagadas, é preciso mostrar quanto 
tem, quanto foi, de onde veio. Isto vai causar um transtorno me· 
donho ao turista. Por que, então, nilo fixar numa coisa simples? f: 
possível até haver recursos sub-reptícios: alguí:m que compra uma 
passagem no Rio Grande do Sul para Manaus, mas vai de carro e 
resolve passar pela Zona Franca com a pussagcm equivalente a 7, 8 
mil cruzeiros. Pode haver escamoteio. Por oue não apenas multipli· 
c:1r u tuxu? Se hoje é de 100 dólares, cu apelaria ao Sr. Ministro, 
tendo em vista que esses 100 dólares datam de 1967; foram con
cedidos há dez anos atrás, já houve uma desvalorização muito 
grande: cntilo que fosse de 300 dólares. 

Este o apelo que quero registrar hoje, apesar de que seria uma 
digressUo mais (ntimn cm torno do assunto Zonu Franca de Munuus, 
que é, inegavelmente, a única coisu que existe cm termos de reali

zação revolucionária na Amazônia Ocidental. Além dela, nada muis 
existe, absolutamente nada. 
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Com este pedido quero registrar, no fim deste discurso, junto ao 
nosso ilustre Líder da situação, o nosso apelo ao Sr. Ministro para 
conceder o aumento da ta•a para 300 dólares. Isso abreviaria toda 
aquela burocracia que pode haver com o preço de passagem, a não 
ser que se descubra uma técnica mais clicicnte. 

O fato é que o aumento já nos satisfaz, porque nós amazonenses 
j{l nos satisfazemos com qualquer aumento, contanto que haja, 
porque não é possível dei•ar um aeroporto que custou 2 bilhões de 
cruzeiros cm Manaus - um dos melhores aeroportos da América 
do Sul, talvez nem o do Rio de Janeiro, no momento, rivalize com ele 
-, que é u grande sal~1 de recepção do turismo para o futuro da 
Amazónia, 1• mercê de uma taxa de 100 dólares que vige há lO anos. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
satisfação. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Evandro Carreira, quero dar um esclarecimento com referência ao 
pronuncial]lcnto de V, Ex• hoje, no plenário do Senado sobre a Zona 
Francn de Manaus. Estivemos com o Sr. Ministro do Interior, 
Rangel Reis, há dois dias passados e S. E•• não fez depoimento com 
referência à modificação da estrutura da SUFRAMA, relativamente 
ao aumento da cota de franquia de dólares da Zona Franca, com 
relação aos preços de passagens. E V, E•• é bastante inteligente para 
saber que isto é inc"qUívcl c inviável, porque modificaria toda 
estrutura da SUFRAMA e dificultaria, também, a fiscalização. O 
que S. Ex• estú, rea(mente, ê estudando o assunto para ser 
cncuntmda uma solucào viúve! que atenda n:almentc aos interesses 
do Governo federal e do nosso Estado, c fique tranqUilo que a saiU· 
çào virá. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Senador 
Braga Júnior, quero agradecer o aparte de V. Ex• CJ justamente a 
isto que estou apt:lando; aos comensais do Ministro para que S. Ex•, 
de fato, solucione este problema angustiante da Zona Franca de 
Manaus, porque cem dólares já se exauriram: há dez anos, o preço 
do feijão e do café vem aumentando 1000%, não se justifica que 
continuemos na taxa dos cem dólares. 

O Sr. BragaJúnlor(ARENA -AM)- Permite V, Ex•? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- V. E•• lembra-se que 
fizemos um pronunciamento aqui no plemirio do Senado e que tive· 
mos a honra de receber o aparte de V, Ex• apoiando o nosso apelo a 
S. Ex•s o Sr. Ministro do Interior c da Fazenda no sentido de que es· 
sa cota fosse aumentada de cem para duzentos dólares. De maneira 
que V, Ex• como cu podemos ficar tranqUilos de que isto está sendo 
objeto de estudo para consideração final da autoridade maior que é 
Sua Excdí:ncia o Senhor Presidente da República que tem o maior 
empenho ~:m niio p~rmitir que o desenvolvimento da Amazônia 
Ocidental, ou Sl!jot, do Estado Uo Amazonas, sofra solução de 
continuidade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Braga Júnior, o meu problema í: justamente entrar na 
tr~n~Uilidade, porque estamos na intranqUilidade, Quero que o Sr. 
Mm1stro nos leve l1 tranqllilidad~.:, porque todu a população está 
intmnqüilu. A interioranu, essa nem se fala, essa cslÍI à mercê do 
'"Dc:us-d:~r{t", Estou falando cm termos de Manaus, cm termos de 
Zonot Franca, porqut.: Zonn Frunca - ~ prccbo que se digu aos 
quatro cantos do Br:tsil - a zonu Franca nUo beneficiou a 
Amazônia Ocidental, beneficiou Manaus; mas temos que, pelo 
menos, esse beneficio se perpetue, perdure, c é por isto que estamos 
apelando. Este apdo estamos fa:lcndo aqui, já reiteradas vezes, como 
fez também jú o ilustre Presidente, Senador José Lindoso, desde que 
a Zona Franca de Manaus foi criada, corno o nobre Senador José 
Esteves também fazia os mesmos apelos. Mas, a coisu chegou num 
ponto de estrnngulnmcnto. N~o costumo fazer esses apelos, porque 

acho que isso tudo í: inócuo. O Governo pode tudo, pode até fazer 
milagres, só não faz quando niio quer, tanto que ele fez vários 
milagres, várias prestidigitações com a Lutfalla, mas ela niio conse· 
guiu falar, continuou de luto. 

Então, gostaríamos que S. Ex• tivesse um pouco de boa vonta· 
de para com a Zona Franca de Manaus, aumentando esta cota para 
trezentos dólares, que não vai prejudicar ninguém. Asseguro a 
V, Ex• que posso me acompanhar dos meus assessores e afirmar que 
não prejudica nada na Zona Franca, nenhuma estrutura de Zona 
Franca. A cota de duzentos e tantos milhões de cruzeiros1 conce
didos para a importação, ninguém vai mexer nela. São apenas trezen
tos dólares que o turista tem o direito de sair com eles em merendo· 
rias. Suponhamos o dólar a quatorze cruzeiros: seriam quatro mil e 
duzentos cruzeiros, menos que uma passagem ao Rio, ida c volta. 
Seriam tr8s ou quatro mil cruzeiros. Quatro mil cruzeiros no 
máximo. 

Pois não, nobre Senador Braga Júnior, ouço o aparte de V. E•• 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Para esclarecer um 
ponto que V. Ex• citou, que a Zona Franca não beneficiou a Amazô· 
nia Ocidental. Discordamos de V, Ex• porque ela beneficiou toda a 
Amazônia Ocidental... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Prove. 

O Sr. Braga Júnior (A RENA- AM)- Inclusive os entrepos
tos que foram criados nos Territórios foi produto da implantação da 
Zona Franca de Manaus, eminente Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas não 
beneficiou coisa alguma. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Beneficiou porque 
todos os produtos que são destinados a essas áreas gozam dos benefí· 
cios da Zona Franca de Manaus. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Os entrepos
tos funcionam apenas como um posto intermediário. Nunca ocasio
naram qualquer benefício. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- Posto intermediário, 
mas com os benefícios c as isenções. Inclusive, hoje, o interior do 
nosso Estudo tem isenções de IPI e ICM. E ioto foi uma luta que 
V. Ex• sabe ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)'- Mas, cite o 
que se instalou no interior. do nosso Estado, cm virtude dessas isen-
ções. · 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- Estão sendo instaladas 
algumas indústrias, e as indústrias de beneflciumcnto dajuta ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Mas, isso 
não foi Zona Franca, isso foi uma extensão natural. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- Os entrepostos estão 
bcncliciundo ex.atamente esses setorcs que não eram beneficiados, 
que pagavam o 11'1 e ICM. E mais, V, E•• falou sobre a cota de 
importação. Nós queremos informar a V. Ex• que o Ministro do 
Interior. Range! Rcis, c os demais membros rcsponsúvcis pelo setor, 
estão estudando também a viabilidade do uumento da cota de 
import:u;ào para podcr rcsolvcr um outro sctor, pois a Zom1 Franca 
também está sem mercadorias para poder dar atrativo aos turistas 
que chegurn cm Manaus c o comércio está com as suas prateleiras va
zius de mercadorias pura o atendimento aos turistas que nos visitum. 
Isto tumb~m cstü sendo objcto de estudo. Estou dando esses 
esclan:cimcntos a V. Ex• porque, nu audi~ncia, tratamos do nssunto 
cm profundidade, para encontrarmos uma fórmula capaz de resolver 
o problcmu ungustianlc que t1 Zona Franca de Ma naus cstú vivendo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, cu agrndcco porque isso é umn maneira de comprome
timento. Se V. Ex• não tivesse dado esses esclurccimcntos, cu não po
deria cobrar daqui a um ano. Nós estamos peUindo isso !ui dez anos, 
hi'1 dez anos que nós pedimos. Foi ótimo u intervenção de V. Ex• cm 
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meu discurso, porque ficou comprovado o comprometimento de 
V. Ex•. nesses contactos com o Ministro, de que a coisa vai ser saiu .. 
cio nada, embora a passos lentos, mas vai ser. Nilo é, nobre Senador? 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador, 
não fuça distorcimt:nto ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Nilo é disto r· 
cimento, nii.o estou faz~::ndo distorcimento. 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA - AM) - ... porque a 
responsabilidade passa a ser minha. A responsabilidade tanto é 
minha como sua ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu não estou 
garantindo, cu estou pedindo. V. Ex• é que estã garantindo. 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA- AM)- Não estou garantindo, 
estou informando ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - V. Ex• 
garantiu, pode demorar, mas será solucionado. Não retroaja. 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA- AM)- Não estou rctroagin· 
do, eminente Senador. Estou, tranqUilizando V. Ex•, dizendo que o 
assunto cst" sendo objeto de estudo por S. Ex•s, os Srs. Ministros ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- E que ia ser 
solucionado. 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA - AM)- ... no sentido de ser 
solucionado. Não posso afirmar que vai ser solucionado, porque, in· 
clusivc,scV. Ex• ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Então, 
V. Ex• aumentou a minha intranqUilidade. Nobre Senador Braga 
Júnior, pelo amor de Deus! Eu pretendia até dormir tranqUilo, nobre 
Senador. Então nrto vai me adiantar o seu aparte. 

Nobre Senador, cu 'só aceito o seu aparte nos termos de que 
V. Ex• vui cnvidar esforços ... Nobre Senador, cu tenho ouvidos. 
V. Ex• disso que se estavam fazendo estudos sérios, embora lentos. 
mas que seriam solucionado. Foram estas as expressões de V. Ex• 
V. Ex• precisa atender a que a minha memória é elcfantina. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Solicito a V. Ex• que 
só apartcic com concessão do orador. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu já intcr· 
rompi o aparte, Sr. Presidente, porque não tem nenhuma valia. Eu 
perdi a tranqUilidade, aquela possível tranqUilidade que estava 
obtendo. Agora, estou intranqUilo, porque pensei que estava 
havendo um encaminhamento para uma solução, embora lento. 
Mas, acaba de dizer o Senador Braga Júnior que não. Eu disse que rc· . 
gistrav", ia rcgistr"r com muito agrado o aparte, mas, S. EK• jll está 
dizondo quo nfao, que nua í: assim, que cstã havendo estudo, mas que 
não garante ... 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
aparto'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
mus me trunqUilize de uma vez. 

O Sr. BraKa Júnior (ARENA - AM) - Nobre Senador, cu 
quero 1.'Sclarcccr a V. Ex• que eu não P.Osso afirmar que vai ser 
solucionado porque o poder de decisão não í: meu. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas, então, 
o que é que V. Ex• vem fazer no meu discurso? 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- Eu disse a V. Ex• que 
o assunto estava sen~o objeto de estudos sérios para uma solução 
favoriavcl c que a decisão final nós esperávamos- porque V. Ex• 
sabe a quem cube u decisão final - c vou ainda até mais longe, 
V. E.x• pode licar tranqUilo, conforme dissemos anteriormente, 
porque o assunto cstú realmente u merecer u atcnçUo de todo o 
Governo Federal, que nuo deseja sofra solução de continuidade o 
Jcscnvolvimcntn du A muzõniu Ocidental. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Nobre Sena· 
dor, este chuvão, esse lugar-comum, de que cstfl cm estudo, de que se 

está estudando, de que se vai encontrar melhor solução, isso aqui já 
se tornou lugar-comum, chulo. 

Gostaria que V. Ex• tivesse comparecido ao meu discurso para 
me tranqUilizar, mas, eu continuo intranqUilo. (i isso que estou 
pedindo, V. Ex• não está fazendo nada mais do que cu estou 
fazendo, pedindo, implorando, para a Zona Franca de Ma naus, que 
estl1 vivendo momentos difíceis, e{: preciso um aumento dn cota. O 
ideal seriam 300 dólares. Este seria o aumento ideal, para 300 dói a· 
res. Mas, se for da passagem, e se o Ministro nega o da passagem, diz 
que nuo disse nada, mas, cstã estudando, cu fico intranqUilo, claro 
que tenho que ficar intranqUilo. Porque, o que dizia o noticiário dos 
jornais, inclusive telegrama que eu recebi e vou inserir no meu discur
so, da Associaçuo Comercial do Amazonas, pedi lido que fizesse uma 
manifestação nesse sentido, em decorrência dessa promessa, através 
da imprensa, agora í: desmentido, então, cu tenho que ficar 
intranqUilo. 

O pedido é este, este é o apelo que faço, atraví:s do Senador 
Virgílio Távora, que se mostrou com muita boa vontade c é o Líder 
económico e financeiro do Governo, para que aumente a cota da 
Zona Franca de Ma naus para 300 dólares, ou para o valor das passa
gens, mas que haja um aumento. Precisamos disso como incentivo ao 
turismo; do contrário, aquele aeroporto, em que se gastou dois 
bilhões de cruzeiros, aquele hotel novo, que é um orgulho para 
Manaus, vão ficar de portas cerradas, porque ninguém irá para lá, 
para voltar com 100 dólares, que representam de 1.800 a 2.000 
cruzeiros. Hoje, um gravador bom está .custando isto. Ninguém vai 
até lá só para isso! 

Sr. Presidente, encerrando o meu discurso, deixo este apelo 
junto ao Senador Virgílio Távora para que faça esforços, no sentido 
de aument•r a cota para a Zona Franca de Manaus. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR EVAN· 
DRO CARREIRA, EM SEU DISCURSO. 

Exm•Sr. 
Senador Evandro das Neves Carreira 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Pedindo seu apoio apressar cfctivação medida vg transcrevemos 
telex expedimos hoje Exm•s Srs. Ministros Fazenda e interior: 

Aplaudimos a decisão de Vossa Excelência vg assegurando para 
breves dias aos passageiros saídos Zona Franca isenção fiscal de 
bagagom equivalente ao preço de suas passagens pt Essa decisão 
transmitidà cm primeira muo ao nosso Secretário de Fazenda c por 
este trazida ao conhecimento do nosso Estado e de todo o País 
através do noticiário da grande Imprensa vg revela compreensão 
Vossa Excelência gravidade situação está vivendo Zona Franca 
desde adoção ano passado medidas relacionadas contingcnciamento 
importações c firme dirctriz atual Governo prosseguir programa 
desenvolvimento c integração Amazônia Ocidental qual acm na 
SU FRAMA seu mais eficiente instrumento de açuo pt 

Acreditamos que nova conceituaçilo quota bagagem para Zona 
Franca poderá evitar continuação decréscimo alarmante negócios 
cm todos sctores com enormes prcjufzos economia da área c 
comprometimento diário todo esforço até hoje feito Governo Fe· 
deral vg partir saudoso Presidente Castello Branco vg sentido 
preservação Amazônia para todos brasileiros pt Situação atual 
marcada por violenta crise financeira c comercial contrasta com 
aquela outra de passado muito recente conhecida c sentida pessoal· 
mente por Vossa Excelência quando aqui pontificavam trabalho vg 
confiança c otimismo pt Queira por tudo isso aceitar vg com 
antecipados agradecimentos vg nossas cordiais saudações pt 

Associação Comercial do Amazonas - Ellll!l Jocoh Bcnzccry, 
Presidente pt 

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - Joi\o de 
Mendonça Furtado, Presidente pt 

Fcdcraçi\o do Comércio do Estudo do Amazonas - José 
Ribeiro Soares. Presidente pt 
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Federação dn Agricultura do Amazonas - Eurlpedea Ferreira 
Llns, Presidente pt 

Clube de Di retores Lojistas de Manaus - Jo!M! Lopes da Sll•a, 
Presidente pt 

CONSULTORIA~GERAL 
PARECER N• 32/77 

Sobre expediente aa Subsecretaria Financeira, reladYo ao 
contrato de concessão do reataurante do Senado, 

O Senado Federal celebrou, cm 19-11-76, com a firma individual 
Francisco Gagliardi, contrato de concessão para exploração do 
restaurante instalado no Bloco "A" do Anexo 11. 

li. O períodc de vigência do contrato vai de 1•-12-76 a 30-
11-77, estabelecendo-se, na cláusula décima-primeira, a remuneração 
mensal inicial de CrS 36.000,00 pelos serviços prestados, reajustâvel 
a I •-1-77 e I •-7-77 para CrS 45.000,00 e CrS 54.000,00, rcs
pcctivumentc. 

III. O Concessionário, na exploração do restaurante, obrigou
se como fiel depositário das instalações, máquinas, móveis, louças c 
utcnsilios, assumindo a responsabilidade tanto pela manutenção des
ses bens, como pelos reparos, substituições e reposições que se 
fizerem necessárias. 

IV, Ao ser emitida a fatura referente ao mês de fevereiro de 
1977, consignou-se, no histórico desse documento, ao invés de uscr
viços prestados", conforme contrato, .. Subvenção", de que não cogi
ta o instrumento vigente:. 

V, Tal circunstância levou o Sr. Diretor da Subsecretaria Finan
ceira a sugerir, com o propósito de harmonizar os dois documentos 
divergentes, que se modificasse o contrato para adcquâ-lo à fatura. 

VI. O contrato, lei entre as partes, somente poderá ser modifi
cado por acordo destas. Ademais disso, sendo o Concessionário enti
dade comercial de fins lucrativos, haveria, no nosso entender, óbice 
legal a que se lhe concedesse subvenção. 

Pelas razões expostas, opina esta Consultaria no sentido de se 
manter inalterado o•contrato, retificando-se a fatura. 

Brasília, 29 de abril de 1977.- Paulo Nunea AuJIUito de Flauelre
do, Consultor-Geral. 

PARECER N• 33/77 

Sobre requerimento de GESSI GEISA GONZAGA 
DUARTE PINTO, Asslltente Lealslati•o, oollcltando anr
bação de tempo de senlço prestado i Fundaçio Hospitalar do 
Distrito Federal. 

Gessi Geisa Gonzaga Duarte Pinto, Assistente Legislativo, "C", 
requer lhe seja averbado o tempo de serviço prestado à Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal, no pcrlodo de 2 de fevereiro de 1968 
a 16 de novembro de 1972, para tanto juntando a competente certi
dão. 

11. Nu referida certidão, fornecida por aquele nosocõmio, se 
esclarece que n Peticionária ali estava sujeita ao regime da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

III. A Suplicante trabalhou, como escriturâria, no hospital, ati: 
I r, de novembro de 1972, quando solicitou rescisão de contrato. 

Seu ingresso no Senado, onde ocupa, atualmcnte, o cargo de 
Assistente Legislativo, do quadro permanente, verificou-se a 17 de 
novembro de 1972, para a função de mecanógrafo, sob o regime da 
CLT. 

IV. Em relação ao tempo de serviço, está assentado que a sua 
contagem deve ser disciplinada pela lei vigente à época cm que ele foi 
prestado. 

Prl'valccc, na espécie, 11 lei de regcnciu, oplicávcl no cspuço de 
!cmpo da prestação do serviço, c 11fao outros diplomas porventura 
cm vigor na época da p:p;c;agcm do servidor puru a inutividudc, 

Aceita-se, como válido, preceito de diretto intertemporal, pelo 
que, nrmada uma relação jurídica, esta, assim aperfeiçoada, escapa à 
incidência de normas legais posteriores. 

O egrégio Tribunal de Justiça de Sào Paulo, cm Acórdão unâni
me, decidiu: 

"Em se tratando de tempo de serviço, é a suu contagem 
feita cm conformidade com as leis vigentes ii ~peca de sua 
prestação, não as que possam viger à época de seu efeito, 
meramente material, de computação, ou as da época da 
passagem do funcioniorio para a inatividade. Neste sentido, jâ 
se acentuou cm julgado deste Tribunal, que "o tempo de 
serviço, como fato ligado à vida funcional, a esta se incor
poru normalmente" (TJ-SP - Ac. unim. da 4• Cãm. de 
10-4-75- Ap. 241785- Capital -ln Boletim de Jurispru
déncia- Ano VIl- N• 36). 

fõ que, na hipótese, cuida-se de situação jurídica aperfeiçoada 
dentro de um ciclo legal, assim se apresentando com o caráter de ver
dadeiro direito adquirido. 

A não invocação, pelo servidor, desse direito, a não ser no 
momento adequado, não implica sua extinção, pois ele se completou, 
apenas não foi exercitado, por não se terem apresentado situações 
que obrigassem o seu titular a fazê-lo. 

V, O reconhecimento do direito da Requerente à contagem de 
seu tempo de serviço na Fundação Hospitalar de Brasília, para todos 
ou alguns efeitos, dependerá, portanto, do tratamento que a esse tem
po de serviço prestado às Fundações der o nosso Regulamento 
Administrativo (Resolução n• 58/72). 

Esse diploma legal disciplinou a matéria de maneira objetiva e 
clara, ao estabelecer, no artigo 346: 

''Computar-se-á, integ; .. 1mcntc, para os efeitos previstos 
neste Regulamento: 

I- o tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal, prestado cm cargo ou função civil ou militar, em 
órgãos da administração dircta, autarquias, empresas públi
cas ou sociedades de economia mista, ininterruptamente ou 
não, apurado à vista de registro de freqUência ou de elemen
tos regularmente averbados no assentamento individual do 
servidor. 

...... ····· ........................ ····· ....... . 
IV- o tempo de serviço prestado soh qualquer outra 

forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres pú
blicos," 

Evidencia-se, desse modo, que as Fundações foram excluídas do 
rnl dos Órgãos cujo serviço valha para contagem de tempo para 
todos os efeitos. 

Igualmente, qualquer outro serviço, prestado sob qualquer 
forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos, 
seria contemplado pelo Regulamento, mas sucede· que, quando 
ingressou nesta Casa, as Fundações já tinham perdido seu caráter de 
órgãos da administração indireta, passando a ser conceituadus como 
entidades privadas. 

VI- O assunto foi recentemente estudado por esta Consul
taria, no Parecer n• 27/77, sobre requerimento de Maria Valeriano 
de Morais. 

Citando o acórdão acima referido, procuramos, pura melhor en· 
foque du questão, tomar como ponto capital de referência, para 
efeito de fixação de direitos, a datn do ingresso do. servidor nos qua
dros de pessoal do Senado. 

Isso porque, no que tunge uo servidor da Casa, u situação, na 
espécie, difere da do Poder Executivo, 

Efetivumentc, na área executiva, o servidor de Fundação insti
tuldu pelo Poder Público, que, pelo Decreto-lei n• 200, de 25-6-60, 
executava serviço caracterizado como público c o computava, assim, 
pura diversos efeitos, teve u sua situuçilo inteiramente modificada 
pelo Decreto-lei n• 900, de 21-9-69, que nilo só ultcrou aquele De-
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crcto, suprimindo-lhe o § 2• do artigo 4• (que cquipuravu as ditas 
Fundações iiS empresas públicas), como, indo mais além, explicitou, 
no 

"t\rt. 3'·1 Nf10 se constituem entidades da Administra
ção lndirctu as fundações instituídas cm virtude de lei fe· 
dera I." 

Desse modo, desde setembro de 1969 o tempo de serviço pres
tado às fundações instituídas pelo Poder Público não mais aprovei· 
tuva ao servidor público, esse serviço passou à natureza de serviço 
privado, só agora, pela Lei n• 6.226, de 14 de julho de 1975, conside
rado paru efeito de aposentadoria c disponibilid•dc. 

Relativamente ao Senado, no entanto, o tempo de serviço pres- · 
Lado üs fundações aludidas, desde 1961, aproveitava ao servidor 
desta Casa, para todos os efeitos, ex-vi da Resolução n• 28/61 (que 
alterou a Resolução n• 6/60), situação que só veio a modificar-se 
com a entrada cm vigor, cm li de novembro de 1972, da Resolução 
n'' SH (aluai Regulamento Administrativo), que, no urtigo 346, supra 
transcrito, excluiu as Fundações da lista das eniidadcs capazes de 
favorecer a seus servidores com a vantagem da contagem de tt:mpo 
de serviço para efeito outro que não o de aposentadoria. 

VIl- Atentos às leis reguludorus da hipótese, adotumos, então, 
face ao problcmu, a seguinte posiç~o: 

a) se o servidor da Fundação ingressou no Senado quando 
ainda estava cm vigor u Resolução n• 6/60 (antigo Regulamento da 
Secretaria), o seu tempo nu Fundação lhe deve ser adjudicado não só 
para efeito de aposentudoria como para os demais efeitos previstos 
no referido diploma, inclusive adicional por qUinqUi:nios; e 

b) se a entrada do ex-servidor da Fundação nesta Casa se deu 
depois de vigi:ncia do aluai Regulamento Administrativo (Resolução 
n• 58/72), o seu .tempo de serviço lá prestado só valerá, agora, no lo· 
cante à aposentadoria. 

VIII- Ante o exposto, adstritos aos termos da legislação perti· 
ncntc fi matéria, opinamos no sentido de que o tempo de serviço pres
tado por Gcssi Gdsa Gonzaga Duarte Pinto à Fundação Hospitalar 
do Distrito Federal lhe seja averbado, na ficha pessoal, mas exclu
sivamente para efeito de aposentadoria, visto que ingressou no Se
nado cm 17 de novembro de 1972, quando já vigorava o aluai Regu
lamento Administrativo. 

Brasília, 2 de maio de 1977. - Paulo Nunes Augusto de Figuei
redo, Consultor-Geral. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

3• REUNIÃO. REALIZADA 
EM 28 DE ABRIL DE 1977 

Extraordinária 

Ãs quatorze horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos 
e setenta e sete, sob a presidência do Sr. Senador Jessé Freire, 
Presidente, e u presença dos Srs. Senadores Ruy Santos, Nelson 
Carneiro, Braga Júnior, Osires Teixeira, Jarbas Passarinho e Franco 
Montara, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Legislação 
Social, na Sala "Clóvis Bevili1cquu". 

Ddxam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Lcnoir Vargas, Lourival Baptista, Accioly Filho e Orestes 
Quércia. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui· 
da, i: dada como aprovada. 

São lidos, discutidos c aprovados os s.guintes pareceres constan· 
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Braga Júnior: 

Parecer por audiência do Ministério do Trabalho sobre o Proje
to de Lei do Senado n• 29, de 1963, que "institui jornada de trabalho 
de 6 horus nas empresas de trabalho contínuo, por meio de turnos 
sucessivos ou de revezamento, e dá outras providências"; c, 

Parecer por uudi~ncia do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social sobre o Projeto de Lei do Senado n• 271, de 1975, que 
'"dispõe sobre n inscrição dos funcionários municipais junto ao 
INPS". 

Pelo Senador Franco Montoro: 
Parecer pelo arquivamento do Oficio S-32, de 1974, do Governa

dor do Estado do Amazonas, solicitando autorização do Senado Fe
deral para alienar u Empresa Paranupancmu S.A - Mineração, 
Indústria c Construção, uma faixa de terras públicas de 
aproximadamente 74.000ha (setenta c quatro mil hectares); 

Parecer favorilvcl ao Projeto de Lei do Senado n• 178, de 1976-
Cumplcmcntar, lJliC "ucrcsccnta par{lgrafo único ao urtigo 34 da Lei 
Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971, estabelece a prescrição 
qtlinqllenal para as importilncias devidas· ao FUNRU RAL". 

Pan.:cl!r l'uvorúvd ao Projeto de Lei da Ct"1maru n9 60, de 1976, 
lJUI.! "acn:sL:cnt;t parúgrafo ao urtigo 13 du Lei n9 5,890, de 8 de junho 
de 1973, qtte alterou a legislação da Previdência Social": 

Parecer l:ovorúvel ao Projeto de Lei da Cilmara n• SI, de 1976, 
que "estende o salúrio-famíliu criado pelo urtigo 211 da Lei n9 55.559, 

de li de dezembro de 196R, aos herdeiros de segurado falecido no 
gozo da aposentadoria por invalidez"; c, 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1976, 
que "dispõe sobre o cálculo da Remuneração a que se refere u Lei n• 
4.090, de 13 de julho de 1962, que institui a grutiflcaçüo de Natal, 
para os trabalhadores". 
Pelo Senador Ruy Santos: 

Parecer pelo arquivamento do Oficio S-45, de 1974, do Governa
dor do Estudo de Mi nas Gerais, solicitando autorização do Senado 
Federal para alienar áreas de terras devolutas do Estado de Minas 
Gcruis à ltapcva Florestal Ltda., sediada em llapeva, Estado de São 
Paulo; 

Parecer por audiência do Ministério da Previdência c Assistên· 
cia Social sobre o Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1975, que 
"altera a redação do parágrafo único do art. 4• da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973"; 

"Parecer favorável, com a Emenda n• 1-CLS que oferece ao Proje
to de Lei do Senado n• 168, de 1975, que "acrescenta dispositivo ao 
artigo 844, da Consolidação das Leis do Trabalho"; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1976, 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 439 do Decreto-lei n• 5.452, 
de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)"; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 169, de 1976, 
que dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, regulamenta a profis
s[IO de Fonoaudiólogo e dá outras providências"; 

Parecer por audiência dos Ministérios do Trabalho e da 
Aeronáutica, sobre o Projeto de Lei do Senado n• I 85, de 1976, que 
"dispõe sobre o enquadramento das empresas locadoras de serviços 
nos aeroportos c dá outras providí:ncias"; c, 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1976, 
que "assegura direitos à promoção e aproveitamento de empregado 
cm atividade privativa de habilitação qualificada". 

Pelo Senador J arbas Passarinho: 
Parecer favorável, na forma da Emenda n• 2-CLS (Substitutivo), 

que oferece uo Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1976, que "aprova 
a Consolidação das Leis da Previdência Social"; c, 

Parecer contrúrio, relatando o vencido, St:nador Nelson Carnei
ro, ao Projeto de Lei da Cu mura n• 63, de 1975, que "dispõe sobre a 
rcmuncruçUo dos diplomados cm Direito", 

Ao Sr. Senador Osires Teixeira, a presidência concedeu vista 
dos seguintes projetas: Projeto de Lei da Cilmara n• 83, de 1976, que 
"dá nova redução aos artigos I• e 2• da Lei n• 2.573, de 15 de agosto 
de 1955, que instituiu o salário adicional de pcriculosidade, c dá 
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nutra" prtJvidl:ndas": Pt·ojetn de Lei do Sl.!nado n\' 136, di.! 197tl, que 
··aJtc.:r:t a Lei n" -l,HS6, de.: 9 de.: dezr.:mhro de 1965, que regula as 
ati\'id:tdr.:" do ... n.:prescntantcs comerciais ;~utônomos, c dú outras 
rro"id~m:ias": Pwjr.:to de Lei do Senado n\' 233, de 1975, que "torna 
ohrigah·lria a dnc.:umcntm;;io comprohatória dos depósitos no FGTS, 
r:tra lb lins que r.:spccilic;ml": r.:, Projeto de Lei da C:imarn nY 15, de 
1 1J7(l, que "intrtH!ut altcr;H;iles na Conso\idaç~1o das Leis do Traba
llw. ~1pro1·aLLt pdo Dcc.:n:to-lci Jl'.' 5.452. de 11• de nwio de 1943''. E ao 
Sr. Sr.:na~h1r l'r;~nr.:n i\lontoro a prcsid~ncia deferiu pedido de vista 
d:ts scguttltcs prnpusiçiir.:s: Proj!.!to de Lei do Senado n\' 97, de 1975, 
lJUC.: ";!Itera 11 n.:d:t~·~n do ~ 2'' do artigo 67 da Lei Orgflnica da 
Prcvidt~ra:ia Sur.:ial (Lei n'' 3.H07, de 26 dr.: agosto de 1960)": Projeto 
de Lei do Se naU o 111' 16CJ, de 1975, que "determina que os br.:ncfícios 
l'tltlt.:cdidth pt:lo INPS sc.:r:io rr.::~justados na base do rc;~justamc::nto 

dü ~•il[trin minimn. Dú nova n.:d;~ç~o uo * ,Z<1 do artigo 67 du Lei 
Org.;.-,nic.::~ da Pn.:viU~n~:ia Social": Prnj~:to de Lei do Sr.:nndo nY 217, 
de.: 1975. que.: "altera a n.:daçiio do* 21' do ttrtigo 67 da Lei Orgânica 
da Previ&n(i;t Slll:i:il t: dú outras rrovid~ndas": Projeto de Lei do 
Sc.:nado n'·' 7J. dt: llJ?J, que "displlr.: sohre a aquisiç~o de veiculo 
iiU\nllll)tur pur motorista rrolissional uutônomo, nas condições que 
c.-,p.:c.:il'i!.:a, c dú nutras prnvid~ncias": c, Projeto dr.: Lei do Senado n\1 
~~. de.: 197(), lllll! "d i:-.pih: snhrl.! o seguro de ;u.:idr.:ntes do trabalho cm 
fiii'M do" 1rahalh:1dnrc.:s autlinnnws", 

Pnr dc.:tc.:rminaç:·ln da rrcsid~nda, õca adinda a apreciação dos 
par~.·c.:r.:rc.:s dn" Rc.:lattHc.:~ snhrc as sr.:guintr.:s proposições: Projeto de 
l.t:i J,l S~:nadtl n•.' 1-l, de 197-1-: Projt:tn de Lei do S~:nado n'' 162, de 
I'J7..!: Projctn de Lei d11 Sl!nmln n'.' 191, dt: 1976: Projt:tn de Lei d:t 
C'11nara 11'' !0'). de 197-t: Projc.:to di.! Lei do Senado n~' 4, de 197~1: 

l)rnjt:to de.: l.~.:i d11 SL:nadn n'·' 7S, dt: 1974: Projeto de Lei da Câmara n\' 
1711, de I 'J74: Pr,,jetn de Lei do Senado n• 9, de 1975: Projeto de Lei 
do St:nado n'.' 106, dt: 1975: Projt:to de Lei dn Senado n\' 114, de 1975: 
Prnjl!lo de l.c.:i do S.:n~Hill n\' 1 ~6. de 1975: Projeto dr.: Lei do Sr.:nado 
n'·' ~.lO, dt: [lJ75: Prnjt:hl de Lc.:i dl) Senado n~' ~62, de 1975: Proj~to de 
l.t:i d11 Sc.:nadn n'.' .:!~. dt: 1976: Pmjt:to de Lei do Senado n'' 160, de 
1976; Prnjctll dc Lei úo Scn:~Uo n1

·' 101, de 1976: Projeto de Lei do 
Senadn ll'·' ~~J. de 1975; Projeto dr.: Lei da C[umtr:t nl1 5, de 1976: 
l)rojl!ltl d~.: J.ei d11 Scn:tdo n\' 194, dt: 1975: c, Projeto dr.: Lt:i do Sena· 
do n'·' ~4). dt.: 1975. 

h!!11tada a paut:l da rl.!unirín. o Sr. Presidente agradec:c u 
pn::-.L:nç:~ d11.'i Srs. S~.:twdort:s c a declara t:nccrrada, h1vrando cu, 
Daniel l<c.:i' de Snun, A:-~sistcntt: Ua Comiss~o. a presente Ata, que 
lid;1 ~.· ;lpr,n·;llLI, ..,~.:r:·l a""in:tda pcln Sr. l>residcntc.:. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

(,, REUNI,\0, REAI.IZADA 
E,\1 "H DE ABRIL DE 1977 

Extraordimiriu 

..\" de;çss~:tc hora:-~ do di:t vintt: c oito dt: :tbril de mil novecentos 
c.: \l:lc.:nta c.: sc.:tc, snh :1 prcsiU~nda dn Sr. Senador Marcos Freire, 
l~re~idc.:ntc.: c.: a prescn~:t dos Srs. Senadores C:1ttetc Pinhc.:iro, Augusto 
l·ran~.:n. Jarhas P:t.'i'iarinho, Orc.:stcs Qu~rda, Rohcrto Saturnino c 
.los~ Sarnt.:y, r~.:lwe-sc, cxtraordinnriaml.!ntr.:, a Comissão de 
FL'lH1!llllia. 11:1 Sala '"Rui B:trhnsa". 

L d~"pt.:n"ada a ldtura da Ata da rcuniftn anterior que, cm 
seguida,~..: dad:1 c.:onw ;tprnvada. 

!': I idn, disc.:utido l! :tprnvaJn o Sl!~uintr.: rnrr.:ccr constante da 
p:1111a do..lrahalhns: 

Pl'ln Senador Cuttctc l'inhciro: 

P:trc.:~.:t:r fav1~r:h·r.:J :'1 t\lc.:nsa~t:lll n\' 75, de I<J77, do Sr. Prr.:sidentt: 
tl:t Rc.:púhli~.::t. prupnndn :11.1 Senado Fc.:dcral. para que seja autori
t:ldl• 11 ( I\IVt.:rthl d{l J:staUo dt: Gui:b a elevar em CrS 130.000.000,00 
(c.:ctttn c lrittlil millliks de LTlllcirns) o montantt: dt: sua dívid:1 con· 
'lllid;llLt. \.'llllCiilindn p11r aprl.!scntar um Proicto de Resoluç~o. auto-
rit:IIHht ;1 rc.::ilita~,;;'ln {Li {lpcraç:'ln. . 

r"\;~d;1 111ai.., h:n·t:tld\l :1 tratar, cnt:~:rra-st: a n:uniiio, lavrando t.:u, 
I );tnit.:l /~eh de Suu;a, t\s:-.istt:ntt: da Comissiio, a presente Ata, qut: 
hd.ll' :ipl'tl\'ilda, :'IL'l':'l a .. :-;inada relu Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de esludo e parecer sobre a Mensagem n• 40, 
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presldenle da República 
submele à deliberação do Congresso Nacional o lexto do De
treto-Iei n' 1.527, de IO de março de I977, que "reajusla os 
vencimentos c salúrlos dos servidores da Secretaria-Geral do 
Tri.b.~nnl de Contas da Unii'io, c dá outrns providências". 

2'' REUNI,\0, REALIZA DA 
EM "O DE AI! RI L DE 1977 

i\ os vinte.: t: nito dias dll m~s de ahril dn ano de mil novecentos e 
setenta c sete, fts dc.:zcssds horas, no Auditúrio "Milton Campos'', 
prt:st:ntcs ns Srs. Sen:tdort:s Lr.:noir Vmgas, Augusto Franco, Heitor 
Di:ts, llcnriqur: dt: La Ro~.:quc.:, Cattett: Pinheiro, Osirr.:s Teixeira, 
Br.:nj;unim Farah, l.útaro Barhoza t! Danton Johim c os Srs. Depu
t;JUos P:tssos Porto, i\ry KJTuri, Uhaldo lktr~m. Jofto Pedro, Fer
ll:IIHJo Codlw c Cé-sar Nasdmcnto, reítnc-sc a Comiss~o Mista in
~..:wnhiJ:t de c.:studo c parc.:ca sohrt: a Mensagem nl' 40, de 1977-CN, 
que suhmctt: :'t dcliht:ntçfto do Cnngrcsso Nadon:ll o tr.:xto do De
crt:tll·ld n'·' 1.5~7. dt: lO de março de 1977, que "reajusta os venci
mc.:ntns dn Trihun;t\ de Cnnt:ts da Uni~o. c dCt mltms providências". 

Dl.!i.\:tlll Uc.: çnmp:lrt:cr.:r, ror motivo justificado, os Srs. Sena· 
dorc ... Alcx;mUrc C'Dst:l c Ci ustavo Capancma t: Deputados Darcílio 
Ayrt:s, .lnn:t:-. C'arlns. Laurn Rodrigues, S~rgin Murilo r.: Antônio 
Ponft:s. 

1:: di:-.pt:th:tda a lcitur:t da Ata da rr.:unifio antrrior, que 6 duda 
l:lllllO :qHll\';tda. 

l:m st:gllida. o Sr. Presidente Senador Benjamim F<~ruh concede 
a palavra :to Rc:latM, Deputado Ary Kffuri, que crnilr.: purcccr favo
rúvc.:l i1 f\.lcns:1g~:m n'·' -lO. di.! 1977-CN, IWS terlllt)S de Projeto dr.: De
c.:rt:tll l.cgislativn lJlll! oft:recc como condus5o. 

Pnsto t:m disCliSS~lO c vnt~lç~o. ~ o parcc~.:r aprovado sem rcstri
t.;tir.:s. 

Nad:1 mai~ havcndll a tratar, encerra-se a reuniflo, c para cons
tar, l!ll, Elictt: de Souza Fl!rreira, Assistente dt: Comiss~o. I:!Vrei apre
Sl!!llt: At:1 qut:, lid:t c ~lprtH':Ida, sl!rú :.tssinada pelo Sr. Presidente, 
dc.:m:ti:-i mt:mhros d:t Comiss~to c v:ti ü public:tç5o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de esludo e parecer sobre a Mensagem n' 26, 
de I977 ( CN ), •tuc submete õ deliberaçõo do Congresso 
Nucionul o texto do Occreto-Iei n• I.5IS, de 30 de dezembro de 
I976, que "allcra a redaçõo da alínea ''b" do art. 74 da Lei 
n• 3.8117, de 26 de agosto de 1960, e dú outras providências". 

2" RFliNI,\0, REALIZADA 
E~ I "7 DE ABRIL DE 1977 

As dct.esscis hor:1s t: trinta minutns do dia vinte r.: sete de abril do 
;nw de.: mil lhWt:cr.:ntos c s~:tr.:nta c sete, no Auditório "Milton 
C;11npn""· prcscntt:s 11s St:nhores Sc.:n:1dorcs Jos6 Sarncy, Ruy 
Santo:-.. o~irt:s Td.'\t:ir:t, ltalívio Coelho, Ruy CHrnciro, Nelson Cur
ncirn c.: Adalhcrtn Sena c os Dcput;.~dos Jos~ 1-l:~ddm.l, Ary Kffuri, 
h1riw Ribeiro. Ruy Códo e Yasunori Kunigo, rdtnr.:-sr.: u Comissão 
t\li:-.t:1 incumbida de cstudn c parcl.!r.:r sohre a M!!nsagem nY 26, de 
1977 (CN). que :-.uhmett.: :'1 ddiheraçf1o do Congresso Nucional o 
lt:.\to do Dccrcto-lc.:i 111' 1.5 15, dt: JO de Jct.r.:mbro dt: 1976, que "al
tera a rcda~,;;hl da :llint::t b dn art. 74 da Lei 111' 3.H07, dt: 26 de agosto 
de.: 11)(}0, c d:'t illltras prnvid~nda•;'', 

Dci\:1.111 dt: c.:ompart:c.:c.:r, por nllltivnjustillcadn, os Senhores Se .. 
nadnrc~ 1\ltc\·ir \.cal, Arnon Jc i\lcllu, Lourival Baptista c Lcnoir 
Var!!as c.: m lkput:tUos t\dhc.:mar Uhisi. Re1.cnJc Monteiro, Diogo 
Nnmur:t. t\lhcrtu l.avinas, Pt:Uro La um c 0:-~waldo Lima. 

1-: di-,pen.;ada a leitura da Ata da rcuni~1u antt:rior, qur.:, c:m 
'\t.:j!lltda. ~ d:tda !.:1ll11il :1pruvad:1. 

Dando inido :111s lr:thallws. 11 St:nhur Deputado Yasunori 
l'.uni~;tl, Prc.:sidt:ntc.: da (\Jmi:-.s:hl, comunica haver rc.:c.:ehido alicio da 
J.idt:ran~·n dtl t\IDB. itHiir.:andll n Sc.:nhor Dcputudo Pedro Luuro, 
p:tra "uh..,tituir tl St:nlwr Dcputadtl Jns~ Maria de Carvalho, con-
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tinU<indo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da 
Matéria, Senador italivio Coelho, que emite parecer favorável à 
Mensagem n<• 21i, de 1977 (CN), na forma de Projeto de Decreto Le· 
gislativo. 

Posto cm discussUo c votaçüo, é o mesmo aprovado sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratur, encerra-se a presente reunião, e, 
paru constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata, que lida c aprovada é assinada pelo Senhor 
Presidente c vai :1 publicaçüo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem n• 23, 
de 1977 (CN), que submete à deliberaçio do Conaresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.512, de 23 de dezembro de 
1976, que "altera a legislação do empréstimo compulsório ins
tituído em favor da Centrais Eiétricas Brasileiras S/ A -
ELETROBRÁS, e dá outras providências". 

2• REUNii\0, REALIZADA 
EM 20 DE ABRIL DE 1977 

Às dczcsscis horas c quinze minutos do dia vinte de abril do ano 
de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório .. Milton Campos", 
presentes os Senhores Senadores Braga Júnior, Cattete Pinheiro, 
Domicio Gondim, Arnon de Mcllo, Luiz Cavalcante, Lourivai 
Baptisw, Ruy Santos, Otair Bcckcr, Dirceu Cardoso c Itamar Fran· 
cocos Dt:putados Gomes da Silva c Frederico Brandão, rcúne~se a 
Cotnissflo Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n9 
23, de 1977 (CN), que "altera a legislação do empréstimo compul· 
::óri? instituíd_o cm fuvor da Ccntnlis Elétricas Brasileiras S/ A -
ELETROBRAS, c dú outras providências". 

Deixam de compmcccr, por motivo justificado, o Senhor Se· 
nador Gilvun Roclw c os Srs. Deputados Ubaldo Corréa, Aécio 
Cunha, Joiio Pedro, Siqucira Campos, Wilson Falcão, Octacilio 
Almeida, Gcnival Tourinho, Antônio Carlos c Scbastiiio Rodrigues 
Júnior. 

É dispens:.1da u leitura da At;.1 du reunião anterior, que, em 
seguida,~ dudu como nprovada. . 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Luiz Cavalcante 
assume a Presidência dos tmbaihos, de acordo com a indicação do 
seu partido, cm substituição ao Senhor Deputado Sebastião Rodri
gues Júnior: cm seguida concede a palavra ao Relator da Matéria, 
Senador Arnon de Mciio, que emite parecer favorável à Mensagem 
n• 23, de 1977 (CN), na formu de Projeto de Decreto Legislativo. 

Posto cm discussão c votação, é o pan:ccr uprovado por unani~ 
midadc. 

Nada mais havr.:ndo a tratar, r.:ncr.:rra·SC a presente reunião e, 
para constur, cu Mauro Lopes de Sú, Assistente du Comissão, lavrei 
a presente Ata, que lida c aprovada í: assinada pelo Senhor 
Presidente c vai t1 publicaçüo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta 
de emenda u Constituição n• 29, de 1976-CN, que "incorpora 
ao tCKto ~· Constituiçõo Federal disposições resultantes de 
emendas aos artigos que menciona''. 

H• REUNit'\0, REALIZADA 
El\124 DE MARÇO DE 1977 

Aos vintc c qLwtro dias do mês de março do ano de mil novcccn~ 
tos c setenta c sctc, i1s vinte c unw horas, no Auditório Milton 
C'a~p~s, prescntes os Srs. Scnadorcs Eurico Rczcndc, Accioly Filho, 
.Jose l.mdnso, Hclvidin Nunes, llcnriquc de La Rocquc, Lourival 
Ba.r~ist:~ t.: Wilson Clom;alvcs c os Srs, Deputados Jos~ Alves, Laura 
Lc1tao, Daso Coimhr;1, Luit. Rocha, Clnudino Salcs, Carlos Alberto 
Ol.ivcir.a, Cclsn Barros c Fcrnando Codho, reúnc~sc a Comissão 
M1sta 1ncumhid:1 de cxarninar c emitir parcccr sohrc u Proposta de 

Emenda i1 Constituiçiio no 29, de 1976-CN, que "incorpora ao texto 
du Constituicflo Federal disposições r~sultantcs de emendas aos arti~ 
gos que mcnciona". 

Dcixam de comparecer, por motiv'o justificado, os Srs. 
Senadores José Sarncy, Franco Montara, Paulo Brossard, Nelson 
C';,1rnciro c os Srs. Deputados Lucrtc Vieira c Tancredo Neves. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente, Deputado José 
Bonif:ício Neto, coloca cm votaçiio requerimento do Sr. Deputado 
Ciaudino Sales, solicitando dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior, que logo após é dado como aprovado. 

Em seguida, o Sr. Presidente comunica o recebimento de ofício 
da Liderança da ARENA na Cãmara dos Deputados, indicando os 
Srs. Deputados Daso Coimbra e Carlos Alberto Oliveira para inte· 
grarem a Comissflo er'n substituição aos Srs. Deputados Luiz Braz e 
Geraldo Freire, respectivamente. 

Continuando cm discussão a matéria, fazem uso du palavra os 
Srs. Senadores Eurico Re7.cnde, Danton Jobim, Henrique de La 
Rocque c Accioly Filho c os Srs. Deputados Celso Barros, Fernando 
Coelho, José Alves, Carlos Alberto Oliveira, Claudino Salcs c Luiz 
Rocha. 

Enccrmda a discussão, o Sr. Senador Eurico Rezendc enca~ 
minh~1 :1 Presidência substitutivo que deverá ser upreciado pela 
ComiSsao, paralelamente ao do Senador Accioly Filho. 

Encaminhando a votação, o Sr, Presidente esclarece que ames~ 
ma serú procedida da seguinte mandra: 

Voturú favorúvcl quem aprovar o substitutivo do Senador 
Acdoly Filho c rejeitar o do Senador Eurico Rczcnde: c votarú 
contrúrio quem aprovm o substitutivo aprcscntí.ldo pelo Sr. Senador 
Eurico Rezcndc c rejeitar o do Senador Accioly Filho. · 

Posto cm votação, é aprovado o substitutivo do Sr. Senador 
Eurico Rczcndc por 12 votos a 3, com declaração de voto dos Srs. 
Deputados Celso Barros c Fernando Coelho. 

Em obediência a dispositivo regimentai, o Sr. Presidente designa 
o Sr. Senador Eurico Rczcndc, Relator do vencido. 

Ao cnct.:rrar os trubalhos, o Sr. Presidente agradece a presença 
dc todos c de ter sido eleito para presidir esta ilustre Comissão, deter~ 
minando ao Assistente da Comissüo que se faça publicar na íntegra o 
armnhnmcnto taquigr(lfico du presente reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons
tar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a prcseo'tc 
Ata que, hda c aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai ii publicação. 

ANEXO ;1 ATA DA 8• REUN!t10, REt!L!Zt!D,! EM 
24 DE MARÇO DE 1977, ÀS 21:00 HOR1!S, SOBRE A 
PROPOSTA DE EMENDt! À CONSTITUIÇÃO N• 29, DE 
1976-CN, QUE "INCORPORA AO TEXTO Dtl CONS· 
TITUIÇÃO FEDERAL D!SPOS!ÇOES RESULTANTES 
DE EMI:.'NDAS tiOS ARTIGOS QUE MENCIONA", COM 
PUBL/C,!(tiO DEVIDAMENTE tiUTORIZtiDA PELO 
SR .I'RESI/JENTE. 

O SR, PRESIDENTE (José Bonifãcio Neto)- Hú número regi
mental, decluro aberta a reunião. 

1-iú sobre a mesa, requerimento do Sr. Deputado Claudino Sales 
solicitando dispensa dt1lcituru da Ata du reunião anterior. 

Os Srs. que o aprovam, qucimm permanecer sentados. {Pausa.) 
Arrovado. 

. A Presidência recebeu comunicação do Presidente do Senado 
l·cdcml, no sentido de qur.: foram substituídos, nesta Comissão, os 
nobres Dcputudos Luiz Braz c Geraldo Freire pelos nobres 
Dcp~ta?os paso Coimbra c Carlos Alberto Oliveira, a quem a 
Com1ssao duas bons vindas, 

Continua cm discussflo a mut~ria. 
Concedo a paluvra ao nobre Senador Eurico Rczcndc, 

O SR. EURICO REZENDE- Sr. Presidente, as Bancadas du 
~RE~A. na. C.t"lmara c no Senado rcdigir.un c subscrevem~ o 
substttuttvo mctdentc sobre a proposta governamental de emenda ;\ 
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1 ''l'.,:ltlll\·:,,,_ I 'tl' dttt.:ttllll.'llltl l'<>t(t com a su~h:ntaç~o regimental do 
k!\'<l dil~ sr~ ·"''II;Hitlf..:~. :"J;'Ill h;'l a~sinatura dos Srs. Deputados 
P•,rtllll', :~..·ltll,, ~·111 \j..,[;l ;tl.'\i~liid;uh: do tc.:rnrn. seria mais fúcil obter 
~·,..,l. ll'l\'i\ n'' Sl.'!l:td,l, qth.: l: u111a Cas:t llllllH:rkam~:ntc menor, do que 
11.1 ( .i1no~r.t 1!,,, Dl.'put:ld,l.,, •Jndc essa tarefa, pela exigUidadr.: de 

:::•d. \i'll<~ i1:·:tti,·:ltlll'lltc inlpilssiv~.:l. ~tas, desejo salientar, ncstu 

:t:ttltl:.:.k. q1:c .1pr·,:11 d11 :-.ulbtitutÍ\'ll cstar chaní.!cladu ;:tpcnus 

11•l·· -.;~,,.,,:.>~·:' r·L·Ikll'. i).!u:dmc.:nt~.:, n p~.:nsarncnto da Bancada da 
\I\ l '..: \ Jt,t dtl..,trc c .1s;t .. ·,1ngl:ncrc. 

P:t..,..,.l I.'' I I.' ... uh .... tltutivn :1s m;'tos dc V. Ex~. Sr. Pr~sid~nte, pum os 
·• V1i • •, I ."t' 11111.:11 LII ~. 

I ljlll'i'd '-'"L'I,tr..:..:..:r, Sr. Prc .... it.lcntc, comrlementando, que pura 
~,,,,:lt.tl o~ tr.1h;tll11t da ('llllli~sttll, prnvidenct~i junto ao serviço do 
,...,,_·,,.ai•' r l't:;tlm.:nt..: i'•ti ft:ito- :t di~trihuiçUo crn avulso deste 
,,,,,.,:lttlll'· ol, .P.llhtl~ l'\[1..:·, ljlll' .... 1.! l'lll'illltr:llll, ;tqUi, j[t de pOSM.: dOS 
~~~-~ .\kl,till'll~ dc ... t;t ( ·illlll..,_..,;ht. 

''.\R. !'I(I·SII>I::\ 11' (.lnsé llonifúcio Neto)- O nobre Scna
d-'1 1 MI•-'•' 1\L'IL'IHk t:llL"<ttninha ü Mcsa substitutivo, que está 
'ili'~~LI'I\tl P•ll ~-,Sr. .... S.:tWdilfCS, r: S. E.\• o rrimeiro signatúrio. o 

.:,-.:t:Litl">•• ptL'L'tl...:ll..:. :1~~itn. o ro.:quisito dc um terço exigido pela 
I • J I -li I III~· ,1 o I. 

i •'11'-'l'Utl .1 p:tla\Ta ;tn nllhrc Senador Accioly Filho, Relator da 
. 'li'· ,-.. I,'. p.11 :1 .. :mi ti r p:t rt:L"Cr snbn: o substitutivo. 

( < \P III I ITOR (.·\cci<dy Filht>)- Sr. Presidente, Srs. Con
·:·l··,--:~t.t· .. t t •'tni ....... !ll uu\·iu, n:t sua primeira rcunif10, a longa 

,., 11, ''I•::: o~ que lú .,,thr..: :1 prnpilS\a de cmcnda ü Constituição que 
-,·: .... r ,,,hr.: :t~.:ll:tttl:td:t Rt.:fnrrna Judid:'1ri:t. Naquela ocasião, como 

f•'- :I.:IP!' de !1111:1 { 'nm\..,-;:'ttt \lista, dei a minha oriniào, fundada em 
:-r·l·"- .:,,__·itt"i\:ttlll'lll<.: 1~-:ni.:tl-;, Tamh~m. nos rarcccres que emiti 

·· ·htl' c:1d:1 llt11:1 d:t~ l..'llt..:nda~. dchci c.xrn:ss:t a minha opinião 
, •r,,__·lu~i\:1 "'hrl..' :t' m:tt~ri:b ali ,;,mtid:ts. NJn h(l necessidade, assim, 
k .:.rth.tr l·~t:t d·l!ll:t < ·nmiss:lll, cxpondn ainda uma vez o que penso 

_,,hrL' :rrn:r rC"f,,rrn:t judid:'tria, scn;in idt.:al rclos menos viúve\ c eficaz 
:I·,, il !',i· .. 

( 11ll1d, n..:~t.t C ·,tmi ...... :t,t, ncnt 11 pitrc..:cr nem o voto têm de estar 
\,·,il:rd,l r,, ,__'l'itái1t n~.:lusiv:uncntc técnico, verifico que o 

. ,Ji,..,ltluti">'•l, t:lll':!ltlinlndn a~ora ft i\lcsa pclo ilustre Líder do meu 
·•.:r'ltolt•. 1111 ~.:Jr:tdt) l·t:(kral, .:ont~m. a.:olhc sugestões que cu havia 
ttrL·,r:~~~r:rd .. , :ttt 11\0.:U ..:~h,H,:n U~: substitutivo, c lJUC, cm contrapartida, 
m:.11t~·trr. :tind:t. dl-..p~l~ÍIÍ\1\S qu~: cu considl!r<tva inconvenientes no 
l'rup.:t., . .: 1h.:i"t dt: :t...:ulh~:r. p1tl' ltutra rartc, sug.cstões que julgava 
1n:p. ·:·t.~nr .. ·-., p:tr:t :1 l..'lid.:ia da R~·rnrm:t Judiciúriu: não posso dar o 
:r;,·u "'t" p~.·l·· .t~·~~llliml..'llllt du sub ... titutivo, 

( .t~ ... tnl. Sr. l'rt.:~ídt.:rtk, 11 m~:u rarcccr, rclo desacolhimento da 
·:n,~·~rtl:l ~ulhlituti,·:~ :1pr~:st.:ntada pt.:lo nuhrc Senador Eurico 
1~,__·,-,__·t:tll'. et11ht,r:l dt.:\'a r.:t.:unh~:l:t.:r, de pl1hlico, os esforços feitos por 
•;, I, .. 1ur.t llhll'n~·:·t,t dt: um tcxtn quc mclhor rcrrescntasse u opinião 
d., lillllli;t ilu~tre Bart.,::td:!. 

o ,;1<. I'RI.SIIlF:\TI' (.lnsé Bnnil'údo Neto) - O nobre 
J<.•:l.tlc~r s.._•JJ:tdllr .-\1.·,.-i,ll~: Fillw ~11.::1ha de cmitir pan:ccr pelo 
d.: .... t ... o~iilttlll'lllll dtt ... ub ... tilutivlt l!tH.:aminh:u.io ;'1 Mesa, do qual é 
lll'tl:l>:li'•' "i,L'tl:tl:·tri~, tltlohr~: Sl..'nador Eurico Rezcnde. 

I ~1:1 ..:n1 di~eu-;-..;'t,tll pare.:cr. 
(·,ilnttttic:ll :'1 ('ullli~s;'Jtl lJlll.: cada Sr. Congrcssist:t tem, 

te_:..'lt1ll:rlt:tl1111..'tlll', I) nünutn~ para Jis.:ulir a matéria, c que ncnhum 
l'••d1.' l.r/c·l,, ptt!' ma i~ dc Utlla V<.:/., 

I '.t:·t .tlwn:t :1 di ... eu.;..,;'ul d11 part:.:er, quc ~ contrúrio. 
t ''lhL'ihl :1 p:tLt\T:t :!11/llthrt.: Sen;~dnr D:mton Johirn. 

< 1 \; 1<. I)_\\' J c l\' .1< li H t\1 -Sr. Pr~:siJcntc, ~:s\ou falando, uqui, 
L'tlr lt•lltlL' d:t I hli:r:tn~·a dt: tlll.:ll l'artidn. Pelos scus órgãos superiores, 
•I illl'li l'.:l'lld11 deL·idill ljlll' fl:_il!Ítari:t ll prnje!O rara 0 qu;:tl COnStU 
li•'' ,, \lth,titttlt\Ll, :lpr~:wnl:tdlt pt:!.t l.idcr:tnça do Senado e assinado 
ii• li \il\l'l \LI'. .'\L'Il.ldtll'l..'\ 

ll~· 11'·"1'' qtrL', .111lli, n:'t~t tcnhn sen~n que c:.;tcrnar n voto da 
t.ot.tlt•L:,I,·,!,, i'·.IIIL'.HI.t d:t < lp1,..,j~·:'1otw Scnadn. 

. l >>1~. !'!~1 SI! J! :\ J L (.ltt~l: llnnif':kio Neto)- Continua cm 
-."t"'' ;··.lr'l·,·cr~.·,llltr:lri". 

O SR. CELSO BARROS- Peço a palavm, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José llonifúcio Neto)- Com a palavra, 
para discutir o ran:cc.:r, o nobrc Deputado Celso Barros. 

O SR. CELSO BARROS- Sr. Presidente, a emenda apresenta
da hú pouco c quc foi ohjeto de parcccr desfavorável do nobrc Rela
tor. ~.:~mSllhstancia, ao quc me.: flli d:tdtl av:tliar, os m~snws termos do 
projcto original do Podcr Executivo, nfin atingindo :ts ahcruçõcs a 
cssêrH.:ia do projcto. 

Consoante a informaçfto j:"t aqui prestada, hú pouco, pelo Sena
dor Dunton Jobim, cm nome da Liderança do M Dll no Senado, 
quercmos, de nossa parte- c falando apcnas como membros desta 
C'omissUo - declarar que, cm fílcc da posiçilo assumida pt:lo 
Movimento Democr(Jtico Brasileiro, no dia de hoje, cm face da 
RcfMma do Poder Judiciúrio, niio podt!mos votar o projctn, nos ter
mos cm que se cncontm, porque é ponto fundamental, fixudo pelo 
nosso Partido, a prcservuçiio dus garantias constitucionais c, 
sohrctudo, a do habeas corpus. 

No entanto, cssa decisão não significa que o Movimento 
DcnHH.:rúticn Brasileiro se coloque contra a reforma dn Poder 
.ludici(rrio: pc:lo contr(lrio, dc.:scja-n ardentemente c por c\a tem bata
lhadll intcns:nncntc, mas unw rcforma que venha. rcalmcntc, com to
dos aqueles elementos fundamcntuis acima referidos, c mais aquclt:s 
que possam atender üs necessidades do Poder Judiciíario cm todo o 
País. 

O parecer do nobre Relator lido hú três dias mostra os defeitos 
do pmjcto c a sua inviabilidade, Ht agora confirma essa orientação 
nüo acatando a emenda urrcscntada, que não altcra senão 
fornwlmcnte o contexto do projeto original. 

Com estas considerações, dou voto contrúrio lt emenda, rcs
salvanUo, no entanto, que estamos dispostos a arrovar a reforma 
judiei(! ria desde que eht contcnha os fundamentos cm que se baseia a 
rrôpria indepcndêncht do juiz, ou scja, as suas garantias constitucio
n:tis c traUicion:tis. E. <tinda mais, quc nela se consigne a gurantiu do 
habcas corpus na sua plenitude c não apcn~1s o habeas corpus nomi
nal: ou seja, o habcas corpus restringido ao mínimo, como cstú cm 
<-I LO de c.xccçào . 

Com estas considerações, que tradLJzcm meu voto, não posso, 
tamhém, acolher a emenda upresentudtt. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifilcio Neto) - Para discutir, 
com a palavra o nobre Dcpuwdo Fernando Coelho. 

O SR. FERNANDO COELHO- Sr. Presidente, Srs. Congres
sistas. a csta uhura jú é do conhecimento de todos a posição adotada, 
hojc rcl;.1 manhã. pelo partido a que pertenço, o Movimento Dcmo
cr(ttil:n Brasileiro, contr(Jrio ii aprovação da rroposta de erncnda 
constitucional nos termos cm que cst(t rcdigidu. E, se nós outros, 
desde quando uqui chegamos, repetidas vezes, clamamos pela 
ncccssidadc de umu reforma jltdici(Jria, não é sem frustruçüo que 
hoje, diante do texto a ser votado, reiterando a posição assumida, 
rela manhfi, na reunião do Dirctôrio Nacional do Movimento 
Dcmocrútico Brusilciro, nos vimos na obrig:~çào de votar contraria
mente <I cssa rcforrmt. 

Colt1camo-nos nessn posiçüo, repito, não sem alguma frustra
ção, ror sentirmos que~~ reforma que hú de ser votudu relo Congres· 
so Nacional não atende tis cxpcctntivas mais sentidas da Nação, ncm 
corrcsrondc üs necessidades mínimas de <-tgilizaçUo c haratcumento 
Uns scrviçosjudiciúrios. 

Como advogado que duruntc muitos anos militou no foro, 
constato, neste momcnto, cm harmonia com os ôrgUos de 
r~:prescntaçUo dos advng;tdos cm todo Pais, quc sobre n projcto ora 
l!lll dis~:ussfto, nos termos do suhstitutivo hoje aprcsentado, rairarú 
lllUÍ.'\ Ulll:t VC'I: llllla tentativa de reforma Clll profundidmJc, que ntto 
~c .:ircunserevcssc apcn:ts a mcros p:iliativos, consoantt: chcgllU a 
t:Xpl'cssar no seu rcl.atôrio-diagnóstico o Supremo Tribunal Fcdcntl. 
Um tcxto que não rcst:IUr(! os rrcdicamerlll)S da magistratura, que 
niio dcVolvu ao hnbc.us corpus a sua amplitude, dc acordo com a cons
truçi\o doutrin:'triu c jurisprudcncial qu~: tem sido motivo de admira-
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ç:'u1 nos dr~uln'> .iuridi~:os dn lllllllllil int~:iro: um suhstitutivo que 
nem ao rncr1t1s aos úr~;'HJs ~:~istcnt~:s d~·~~~1ucb..: mininw que ~:sscs tlr· 
g:"rm. :rpontaranr l'tlllltl impn:sdndivd ati :rp~:rl'ciçoarncnttJ Jus seus 
'crvi~.,·os, scr(r~o:ausa dc uma frustr:rçt10 mai,,r ainda para aqueles qw.: 
:msÍil\'ill\1 pnr un1:1 n.:furmajudiciúria ~.:f~:tÍ\'il ~.:mrwsstl Pab. 

E. rwsla opMtuniJmk, sc111 t.h.:s~.:cr :r tlU\ras CtJnsiJ~r;u;lic.;, 

pmquantn a mat~ria ~ corriH:cid:r de tDdtls, qul!ri:r apcrws. diri);!indn· 
me !r nobre lbncad:r Jo l}:irtido da situil~·n,J, IL.:mhmr qui.! o trabalho 
a ser aprnvado ou n trahalllll ill[tiÍ apn:s~.:ntadn cnrn :r.;sin:llura dl! 
eminente' parlam~.:ntarcs da t\REN .. \ n;j,, f:rl.justh;a. ~t.:qucr, niin i1s 
tradh;tJcs do ( ·,Hlgrt.:sSll N :H.:inn:~l. rn~ts ;, prl,pri:t cap:iddadt:. pl)r nús 
rt:conhc~..:ida. dos t:mincnh:s Senadnn.~ ... qu~.: 11 suhs~o.:n:vcram. 

('hamuria :1 att:nç~n. ;1p~.:na .... da cmi1H:nte Ban~o.::~da da t\REN/\, 
p11r:1 um det;1lhe que llH! pur~o.:~o.:t: di.! dcfi~o.:it.:nte t~cnh::1 lcgi!-ilativa, ~cm 
entrar. st:~Jllcr. no m~riltl jC1 t:.\aminado. rcpt.:tida ... Ve/t: ..... no projt:to, 
mas. um Lkt:dhr.: que evidencia, lltl meu mudo dc l!ntenUcr. o 
:~ligcir:tmcnto cnm lJLie cssr.: li.!.\ lu foi redigido. 

l.cin IW sl.!u arti!!n III qui! ld cumpll.!mt:ntar pndcr{l criar 
~..:ontcnciostl administrativn a :l\rihuir ÍIH.'LHllpetêlll.:i~l para o 
julp:~rnenttl. 

l.cio. t:unh~m. crn SC!;!uida. no scu <~rtigo ~15, qut.: pLltkr~Ll !-.er 
criadns. pnr lei compkrncntar, cnntt:ndosns mirninistr:1tivn~. E issll 
me parece, nnhn.:s Cnngn:ssist:1s. uma repetiçiln desnecc'lsúriil, du 
pontn di! vist:lté,:ni~o.:tl ~o.:ondt.:n:h·cl. mas que revcl:1 ni"1t.1 a in1.':1p:u;ida· 
de ou mt.:nor c;1paddmlc dos qw: reJi!!iram estt: projeto, mas 11 
aligei1·:unenttl, a pn.:s..;a cnm que clt: foi elaborado. 

Du:t!'i nnrnw..;, parece-me. ni"1o Ucveriam rigur:tr no tc:\tn. 
scparad:mH.:nt~.:. nw..; I.]Ut.:, pdo st:Ll cnun~:i;Hio. t!~:v~:riam (.;LHl"il:tr J~: 

Llnl ltnh.:o cnrnando CLmstitucitmal. 
l:st;mws. neste lllLl!l1t.:nto. Srs. Scnadnres c Srs. Dt:put:~dllS, 

d:1hor:nH.ln um capítulll a ser incorpuraJo :1 l.t.:i ,\l;.titlT Ut.:st:t 
Rt.:pl1hli~..:a. E. :1 rrcssa mm l]Llt: essa clahnra~·~tl foi ft.:it1.1-- r~.:pito
ni"1o farú justi~,:;~ ;,~ tradi~,:Llt.: .... juridi~o.::ts c culturais do Ctlllgrt.:~so 
Nacinnal, CLHlltl l)~n 1':11 justk:1 :1qude..; l.]llt.: n subscreveram. E~tt.: 
scrú ap!.'n:ts LH\1 dt:t;llh\.! t: n~o llH! dct!.'rd na an:'dis~.: das soluçih:s ~ILit.: 

o prnjcttl prct:tHlÍ/a, n:1s suas l!rand!.'..; nmis..;tlt.:s c nas Mlas gr:mlles 
dt.:l'ki~IICias. porqul.! :1 matl:ri01. dl!st.lc o cnt.::nninh:unt.:nttl da prnpn'lt~l 
!;!twcrn:uncntal ao Ctlll.[!rt: ... so, fLll dt:hatida c cu prúprin. mais de u111~1 
vc;. ti\'e condiçt"1es de ahLJrd:'i-la 11:1 Tribuna du Cúmara dtl:>~ 

DcputadtJS, 
Repito, assim, Sr. Prcsidt.:ntt.:. conwj:'1 tl litr.:ra nu111~1 das rcu· 

nit1cs de ontem dcst:1 Cnmissfltl ~1ista, qUL: a..:omp:111hando mcu 
Partidn c ccrttl de que a Ucdsftn pnr ele adotada, 11:1 manhit de hojl!, 
corrcsptllldc ntltl an llt.:sejn de Untar cstt.: País de uma expressiva Rc· 
fnrma .ludici:'tria, 111as de uma CtllltÍn!;!énci:l cm que 11os cnhlCi.lllHlS 
diantl.' de um ti.!\ to que nJLJ cnrrc..;pnndc atlS anseitlS gl.!rais da N:u;i"1o, 
rcpÍILl a\'. l:\;·1 que \'Lltarei juntamente \.!nlll os meu..; ,:ornp:tnhciros 
dLl Í\ltWÍillCiltLl Dcmn~o.:dtil.'o Bra:-.ilciro t.:ontra :t :1prnva~ttn dtl subs·· 
tituthtlllliC lltls i: ;qwc:-.t.:nt;~do. 

I 'l"·'l'tl, t<~d:l\ i;~. qllo,.' d.: ..... e cpi:-.L'H.Iiu rt.:Ctll!lalllL'~ li~·t't.:' qu~· 

P~'I'IIIÍLIIIL Lili ILIILII'<~ qLil' .tlnl ... ·j,, 11 ILLii., !,r,·,,ÍIII<~ ]ltl.,.,i\'d. :1."11• :lpi.!· 
11:1' l'ld li..'lll.LI'IIlt I 'o, lltl\ :lllll'llit', :1 r~{t lrll];l d11 t':l jlÍl11h I d.1 ()I !':L IIÍ/:!I.,'o~ll 
.llidici:'ll'ia. IlLI\, .111',1\l'\ dL· 11111:1 !\"iSCillhi~Í:L \'.i~'itiH:d i. '.l!hlÍILIÍIIh:, 
clcitil ~· .. pL· ... ·i:illllt.:IIIL' [1:11:1 cstl! lilll, rcst:lllr:ll·lnth lltl l1ai., ,, ~.· ... l:tdtl dc 
difL'Í!P~o' :1 lq~:ilidad..: d~'llhh:r;'lth.:a, reconcilia11tltl :1 '.;~.,;:·hl l'lll 1•11'1111 
dill]lll'h.: .. l;il!ii'L'' lll.IÍIII'~'\ Llc i.'llltllr:l t.: dt.• Ci\'ÍIÍ/:t(tll, d~· d~o'II)III,.'I:LCI:L _. 
tk·lih~.·ldad~.·. ,k· d11.:ilL1 c d-..· .iu.,lit;a.~.]ut.: t.:Ll1Jstitu~.·1n :L h:1.,1.' t.J,, l''"i~l:. 
111:1 tJ~, ~~~" iriiVIII•I I h.·IJIII.:r:itii.'u BrasileirLl. l· .... k .... :1,, ,,., \tol,,., tpLt. J.: 
t~o'llltL.,, tl ... · .... ·j,,IJtl,l •Jll~o' ,~ .. t~..· di:l, Ll dia da rcCLllli.:ÍIIo~,,;:.~~ d•1 l':1i, ,·,11,1 .1 
1L·1•,did:1tk do..'lll•'l'l'.tlh::L. 1 l'lllia LI m:lis hrcvc pLl"Í\ ... ·L 

I r.ltttplt' tlllilo~ :1 dth'l'. Sr. l'resiUcntc. 

tlSI~ lll{lt't)l~l/1 'lll·.·-l't.:t,'Ll:!palall:t."'r.l'l,··o~tl..,ll·.'. 

t) ."11< 1'1{1 ;o-.1111 '\li l.lthl·l!llllif;h.:itl :'\t,;\tll 1':11:1 di'•l'tilll, 
~'tlll~'l'dtl :1 p.d;ll 1.1 ;III lltlill't' "l'li.ldtl!' I lii'ÍL'tl lkll'lltk• 

CJ SIC I I'.R NA N DO COEI.IIO- Permite V. lo.<' um arartc'! 

o SI<. 1·1 ii([ CO REZL'NDI' --l'ni> nõn. 

O SI(. ITR.'-'A,'JDO CO!ói.IIO- Nem de lnnge a "incapad
d:~lk", I! st.: a . ..;->im fah:i nüo mr.: liz exprimir como desejava. A prr.:~!-ia, 
t.:lllÍIICI\lC S1.:t1:tdnr, :1 eap:1cidacJe jamai~; :1 pnria C11l dúvida, 

O SR. FURICO RI:Zf'NDE- Ent""· fico satisfdto com" rcti
l'i..·a~,·:'IL• de V. E.x··. l]Ul! n:l1t:tt: a 'lUa r.:dut:at;;io parlamt.:ntar que, pura 
IIL.l:-o, no'1o i: ~urpn:sa, ~ art.:nas uma notícia constante paru quantos 
t~m Ll privil~gio dt.: manter :t intervivêm:i:~ com\'. Ex• 

,\las, Sr. l'rcsidt.:ntl!, não h:'t nt.:nhum fruto de aligcir:1mcnto no 
lt:\\LI formulado nn substitutivo. 1: qut.: S. E."í~. natumlmcnte, munido 
d~· nutras pn:tH..'llflilÇllcs. n~o tc.:vl! n cuidado de debruçar a sun 
hL111rosa ;ttcn~,:i"lll ..;nhrt.: n tcxtn tlo :1rtigo 111. cm confronto com o 
arti~n :!OJ. nndc S. Ex~ indi~o.:tHI nu um:t rt.:dund:'1nciu ou uma con· 
! r:1t!k·;'ltl . ..\lhtJiutamentc, n:itl t::xistc nem rcdunJftncia nr.:m contru· 
dit,":'ILJ. O artigo 111 Uo suhstitutivu rcz:1, in verbis: 

"l.t:i CLllllph:mcntar podcr:'1 cri01r contencioso ndmi· 
nbtrati\'u c atrihuir-lhc competéncin par;~ o julg:.unr.:nto dos 
I itigitJs mencion:tUt.h no., rtigll unterinr (:~rt. 153, * .;•.>). •• 

O art. ISJ. * 4'·'. assim dispõe: 

":\ lei n:'to poUcrú excluir da ~tprt:ciaçào do Poder 
.l11dki:hin qualquer lcs~o ~.lt: dircilt) individual. O inJ:!rcsso cm 
.iuito pt1der:'1 ser CtHH.ii,:ioniiUn a qui! se t:.xt1t1ram previamt:nlt: 
as Ü1~ adrninistr:lli\'as, dcsí.lc que n~u exigida a g.ur~mtia da 
in,t:'utcia nem Llltr:tp:JssaUn n prazo que a lei lixar pura a dt:· 
ci..;i"w stlhrc o pt.:didn." 

htttiLl, n ;~rtign 111 L:ria um contenciosll administrutivo t:spcci· 
lico para os servidores plJhlicos. Jú o urtigo ~03, ohjcto du alegada 
n.:dltndúnci:lllll contradiçtlll, diz o seguinte: 

"t\rl. 10J. l)odcrün ser criudos por ld complementar 
t.'tlntcnt.:ithos administrativos, p~tr:t julg;.uncnto de questões 
li,,:;~i!-i t: prc\'idcndúrias, inclusive relativas :t acidentes do tra
hallw(:trt.1SJ.*.J1·')," 

Lntt1o. Ll suhstitutivn propõe a cri:.u;üo Uc dois contenciosos, 
:lllthu" de l.'ar:'tter aUministrativn: um para tratm Uc qucstõt:s pcrti~ 
lll.'tlli.:S a ~CrVÍJLlfeS públiCOS, C, OU\rtl, fl~lr:l qllt:StÕCS flrCVÍdt:nCÍÚrÍaS 
li .. c:d:-; c de :1ddcntes de trah:llho. 

O Slt I'ERNANDO COELHO- Permite V, Ex• um ararte'! 

O SI(. HIIUCO Rt:ZENOE-Com rrazcr. 

O Slt I'ERNANDO COELIIO- lo rossivcl que nito cheguo
lllLl"i a 11111 :IL.:lmltl, lll:t'> a mim me parece qur.: as duas normas devc
ri:llll e.,t:1r l'utulid;~' numa única. A admitir o raciocínio de V. Ex•. 
l·rii!Lilli•·~···'L'•' '•L'Illprt.:. dit:!~ariamns a uma ennclusJo que st: pode· 
l!.ti!L ... ·1 ti.LI ,,.,: .~~~·.Iii ,,i.;:-", q11:1ll'll •HI L'itl..:,, !ltlrm:l~ di·aint:t .... dt:ntrn 
d;1 lhi;L l~'l'IIÍ1·.L l'••·•ÍI.IIItlol t!:L 1'1'1:11,'.-1•1 d,1 ~'t'ill;..'il~·;,,.,,, .:•!:11:1:' i!.' 

p.li,L l•tl~·.rr ,.,,ll'•·L· )l<ll;.r,·iLit'~ .;, l·~o·l,l\':·,,1 d,, '·l'l'>i,-.: pt.lll:i •. ·,, 
o IlLI I .L. :1 ]ll••lrJ, 111.1~ ]11'1" id,'ill'oillhl•,: •lll!l'.t :1 j11'Lihklli,L\ l'i·,~·.:r ,: .;,,:1 

, l'i•d•i. IlLI' .I• :,.·r1!• III•'•, •k 1 L .il•,d!ro~. l':ll'l..'~·,··llll . li' .. • 
,,,. 

, 1 \I' !' ,. ·.[I! 

I'' 'I • • 

lJ ;o../{ [I lUl I) I\! /1 \.III Sr l'r\·.,idl'lll~·. 11 ~·tllllll'lllt.: ill•l, ·' ,, III• 

, : • , \.:: ll I~ i\ )•;, 1 

'i·(:L,II 11 1'ili\ll• 

111 r.'" I 1.:, ~~I\ 

lkjllll.idll ll'l'II:Llltitl l L'1.')h11 do.'ll•\l' :1 liLil.l l:tll'f,l ~'ILI ljLLl' [IIIILLLioiLI 1'·1:,, Iiii' '" .'•-;:':,r ;:11 [.irl!ito 
~".lloLl'l.:l it.LI ,I "LLI_-,ql:Lltd.Hk··'.i•H 11\ tl~'.rllidtlli'>.!dll jltll' \ I \'' 1·., .1 pro· 

• 
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blcma, ma'\ Jun:l IH11'111:1 ljll<.: r~;strinl~c (l ar~~.~~~ ;1u .ludidürio, redu· 
zindo unw d:hjl.ll'I:J·, !'.:1r:tnti:1" que! fui ';t:lupr~.: nplliJt:Jtla cnmo cxcm· 
piar na~ ll11:-.sa~; Clill'lliluiclíl·s anteritll't:'l, :1 que assegurava o acesso 
ao Judiciúritl, <.:111 qu:llquL:r hipl>tcsL:, para k..,,~lo n Uircitll individual 
ofl!ndidtl, t:, rareec·IIJe, qth: p:ll'a c\amin:~r u aspecto mutcrial da 
soiUI.;~u st: restrill!!.c esst: dirdl11 a css;1 gar;1ntia individual, c, tam
h~m. ~oh cs~;~.t.: :l·>p~_:ç!Ll dt.: fund11, a soluçito n:'tll m.: parece apcrfei· 
~oar o t!!'\l\J da (Pitdilllii.';Hl ma cm vigtll', 

O SR. I'.LIRI<'U IU'ZENill:- V. Ex'' v:d 1110 permitir prosse
guir, dizcndu ljllt: V. Lx:,l nJo tem razJo n~.:m na qut:stUo de técnica 
lcgislativ:t, n~.:m n:t qut:st;'tn Ut: lll~ritu. E dt:s~.:júvt:l c é uma velha 
rdvindic•u;ün a cri:H;[tu d~.: ~.:nntcn!.:iosns administrativos, c o substitu
tivo dt:tamin:l qu~.: J~.:v:1m se t:Xi.lllrir llS.I'CI.!llrsos tia instúncia admi
nistrativa. E nÜLI h:'t pn:jLdzn algum, nem cm matéria fiscal não há 
m:cc.:ssiJadc Jc se segurar :1 inst:incia. Sô na hipôtcse de nUo haver 
soluç~o na in . ..;t:"tnci:t administrativ:t, llll se css;t demorar- porque 
vai haver uma Lt:i Cnrnplt:nH.:ntnr- ~ que dcvcrü hav~;r acesso ao 
Judiciúrio. lstu st: ~.:hama Lh:sccntralizaçün para tlcscongestionar os 
chamados Tribunais tradicionais c rc.:nulares. 

Qut:r mt: p:trcct:r que, soh n pot;to dL~ vi~aa Ja tlcscentralização, 
esta é unw grande vanta~cm do substitutivo. Mas,jú que V. Ex• usou 
o voc(tbulo ":iligeir:nnt:llhJ", devo dizt:r a\'. Ex~ que h(t um mês que 
cstarnos estudando a matéria c levamos urn mês para chegar a uma 
Jecistu>, no t:ntantL1, :1 hnnrad;t Oposiçtu1, ncsta Casa, cm matéria de 
t<.tnta m:tg:nitude, ~ qttl! ~:giu cnm·:1!i1wir::mt:nh): numa reunião de 
pou'-=aS hm:ti lirnwu uma pt>siç~o dcnnitiva em turno de um assunto 
fundamcntal ao P:tís. Daí porque o aligciram~.!ntü n~o cstCt do lado 
Ut: t:Ú \! sirn do i;tdo th: I :'i. 

Er:t n qtll.: !inh:t a dizer, Sr. J>rcsidcntr.:, 

O SR. !'::·.t::·.;!UENTE (José Bt)nif[1cill Neto)- Continua em 
discussào ~1 mat~rh1. 

Conccdo a p:tl:tvra, p~tra Uis~.:utir. ao nobrt: Senador Henrique 
1.h: La Rocqw..;. 

O SR. IJJ:NRi()LII: DI: LA ROCQUE- Uma palavra fra
terna ao nwu l.idl!r. O substitutivo l.lf:l cm dch:ttc traz a minha assi
natura, mas impcdiJo n~o estou, rogando a nwior das vênias ao 
nosso cminr.:ntc Lídcr Euri~.:o Rczcndc para que seja esclarecido da 
r~tzi'in d:1s inctllwcnll:ncias das Emendas n'·'S 21 c 22, que tratam do 
M'tnistério Pl1h!kn. Vut:trci com ;.1 minh:.t l.idcran~;n, desejando con· 
tudn mc cons,.:iclllizar, c cssc direito não :llicno das razões da sua 
rccusa. 

!SSLl pnrqtte l!ntt:ndo que uma EnH:tHlil Constitucional afasta, 
ror sua t:~;sl:nci:l, o pr~.:ssuposto Llo aumento de dcsresa em seu sen
tiUn gcnériw. Rr.:J'ornwr-st.: auml!nlo de dispêndio é obrn de milu
grcirll lllll! n~o J1•>d!.! sl!r cogitadu. A insistência, tantus vezes, beira a 
imretinén(.:ia. m:t'i ~: . .;te n~o é o nosso Jl!sejo. Ent~.:ndo - e aqui a 
no~~~~ nwtiv~t{,::io - que a Ju:-:.tiça sr.:m Mir1htGrio Público é corpo 
scm pr.:nws: as t.:mcnd~!S visavam apenas a hierarquia eqUânime 
dm!ut:lcs que o in1q•run1. Aspiro, oficialrncntt:, dd~.:nJ~.:r upenas inte
rcss~.:s qu..: jul!!o Ct>rrctns mnw satisfação u uma classe de honrados 
l1rasilt:iros 1.:11j:t ~;urt~:. nr.;stt.: inst:tntr.:, p:trcialmenll!, me foi entregue, 

D~.: moLhl, mcu nollrt.: LiUi.!t', conscicntr.: de que assinei o substitu
tivo. htlllf;Jrci :1 minha :tssinatura, votarei com V, E.'\11

, mus queria 
voltar p:u';l ndnltt1 casa t:nm uma cxrlicaç~o que, rl!ulmente, conven
ec:-:.se-me n plll' qu~ de ,, ~tini.o:.tGrin PltblicL1 tr.:r sido totulmente ali
jado dD prnjdtl dc l'tlrtllldm;iio Ja JL!Stiça. 

O SR. I' LI RICO R EZEN DE- Pormilo V. E.'' um aparto? 

OSR.IJI:NIUQLJE DE,LA ROCQUE-Puisnão. 

O SR. Fll RICO REZEN DE- Dtisojo prestar o osclurocimento 
solkitado pi..'I•J nlL'tt Jlllhrc Cllle).!a, 

Ttt~~ ltl)!tl 11 P:lis Ctlll1t:~ou a sofrer, contundentemente, os 
n:l'l~::o.ns t: •h l'allll't.:s da crisl..' intr.:nwt:innal d~: natureza ct.:onômica, 
nhjt:lt1 d11 L'tlnh~..:einlt:ntu g~.:ral. o Governo hrnsilt:iro tomou medidas 
J~: L'UtllcJiç[Hl Jc dcsp\.!c,:ts: r.: j(t h(t tn<tis tlc um ano o t.:minentt: Prcsi
dr.:nt~ b'l1\.!:.lll ( icb~.:J lú um apelo :'ts suas lidt:raiH;as no Congrc~so 

para evitar, tunll1 quanto possívt.:l, :t aprovação Jc prorosiçõcs 
legislativas que, de imediato - c isto seria impossível porque a 
iniciativu cm matéria linanccira ~do Executivo, mas dt.: rt.:pcrcussão 
futunt- significassc majoração du dt.:spesa pública. 

Portanto, esse critério ti~.: luta contra o aumento da dl!sresa pú
blica não foi estabt.:lccido tendo cm vista o surgimento desta 
proposta dc emenda constitucional. Foi um critério governamental 
tomado num colegiado de Hlio nível, qual ~oj:1 o Con~elho de 
Desenvolvimento Económico, presidido polo Eminente Chefe do 
Governo. 

A única despesa qut.: não st.: pôde evitar no processo foi a 
ampliação do número do membros do Tribunal Federal de Recursos, 
tendo cm vista o acúmulo inusitado, o engarrafamento de processos 
quc ali se vt:rilica. Mas, devo acrescentar que a tramitação da 
proposta de l!mcndu constitucional não cst{t ultimuda. A matéria 
scrú remetida uo Plenário c, lú, cssus questões, inclusive, obviamente:, 
:t suscitada pelo eminente Scnudor Henrique de La Rocque, poderão 
st:r recxaminadus, agoru, naturalmente, com maiores diliculdadcs, 
não criadas polu Bancada da A R EN A. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Muito grato pela 
compreensão de V, E.x• 

O SR. EURICO REZENDE- Então, ainda há possibilidade 
do alioraçõc~: isso vai depender da manifestuçào do Congresso. Aqui 
hil um ponto do partida. Absorvemos, neste substitutivo, sugestões 
fdtus no parocor do eminente Senador Accioly Filho: absorvemos 
t:mcndas do Movim~.:nto Dcmocrútico Brasileiro, inclusive, principal
monto. a manutenção dos Tribunais de Alçada c do Tribunal Marí
timo, Poderemos, entrto, na oportunidade da discussão da matéria 
no Plcn(Jrio, embora sem ussumir compromisso, .... 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Como é do feitio de 
V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE- ... envidar esforços para que se 
ntcndam outras reivindicuçõcs que, no momento, não puderam ser 
absorvidas polo projeto. 

É esse o esclarecimento que presto a V. Ex• c o faço gostosa
mcnt~.:. 

O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE- Mais uma vez, muito 
gnllo ~~V. Ex~ 

O SR. EURICO REZENDE- E, no dever de fazé-lo, porque 
todos nós reconhecemos em V. Ex•, nesta Casa, um amigo fraterno 
da Magistratura e do Ministério Público. Se diõculdades houver, 
estas poderão ser colocadas, de modo hierárquico o decisório, na 
conta corrente dos esforços da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifácio Neto) - Continua em 
discusst10 a matéria. 

O SR. JOSE ALVES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifácio Neto)- Com a palavra, 
para discutir, o nobre DeputadoJosi: Alves. 

O SR . .lOS I': ALVES- Insisto naquele ponto que foi objcto da 
minlw primdra intervenção, neste Plen{lrio. É que, uté hoje, não me 
~.:nnvenci do possível acerto daquele dispositivo contido no art. 141, 
que ~ o seu Parúgrufo 6~. E como até hoje, até este momento, os 
esclmccimentos que forum prestados não foram suficientes pura me 
convencer, nem uos Dcputudos que participmn desta Comissão, é 
qw: transmiti ao t.:mincnte Scnudor Eurico Rczcndc o nosso ponto de 
vista de que, cm questão de técnica ou mesmo quanto ao mérito, não 
scjustilicu qui! um dispositivo desta ordem figure num texto constitu
cional. O parC1grafo a que me refiro diz o seguinte: 

"A Administração da Justiçu do Trabalho scr{t exercida 
polo Tribunal Superior do Trabalho. quo poderil uokgar atri
huições uos Tribunais Regionais." 

E ni'io se justilica por v{! rias razões, inclusive porqut.:, a prcvu
le~.:cr est:t disposiç~o. teríamos que acrescentur, aqui, outros Tribu· 
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na is que têm situação semelhante ao da Justiça do Trabalho, aqueles 
ôrgàm que compõem a Justiça do Trabalho, como é o caso dn 
Justiça Eleitoral, Ja Justiça Militar e outros. Como já transmiti esse 
ponto de vista aos Senadores Accioly Filho c Eurico Rezende é que, 
nesta hora, quero dizer que, embora votando favorável ao substitu· 
tivo, isto nfto quer dizer que não iremos tomar providências no 
sentido de pôr, ainda, em discussão esse dispositivo. Já comuniquei, 
inclusive ao Senador Eurico Rezende, que no plenário do Congresso 
irei solicitar destaque para este Parágrafo 6•, a fim de que ele seja 
eliminado do texto constitucional, porque não há motivo que justi· 
fique u sua inclusão neste substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifácio Neto)- O nobre Depu· 
ta do José Alves niio solicitou destaque? 

O SR. JOse ALVES- Não. Comuniquei que solicitarei des· 
taque quando o projeto for à votação do Plenário. 

O SR. CLAUDINO SALES- Sr. Presidente, peço a palavra 
pura discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifácio Neto)- Para discutir, 
tem a palavra o nobre Deputado Claudino Safes. 

O SR. CLA UDINO SALES- Sr. Presidente, Srs. Con· 
grossistas. peço a palavra para discutir o que me parece procedente 
quanto i1 Emenda n• 220, de autoria do Senador Vasconcelos Torres, 
niio acolhida pelo substitutivo apresentado pelo nobre Senador 
Eurico Rezende. 

A Emenda cstú contida nos seguintes termos: 

"Os vencimentos dos desembÍugadores serão fixados em 
quantia não inferior i1 que recebem, a qualquer título, os Se· 
cretúrios de Estado, não podendo ultrapassar, porém, os fixa
dos paru os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os ven· 
cimentos dos juizes vitalícios com diferença não excedente de 
I 0% de uma para outra entráncia, atribuindo-se aos de 
cntrflncia muis elevada não menos de 90% dos vencimentos 
globais dos desembargadores." 

No projeto, o dispositivo está redigido nos seguintes termos: 

"Os vencimentos dos juizes vitalícios serão fixados com 
diferença não excedente de 20% de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrúncia mais elevada não menos de 
2/3 dos vencimentos dos desembargadores, assegurados a 
estes vencimentos não inferiores aos que percebem os Secre
tilfios de Estudo, não podendo ultrapassar, porém, os fixa
dos para os Ministros do Supremo Tribunal Federal." 

Entre u emenda c a redução original da Proposta do Executivo, 
u diferençu reside cm que, de entrância a entrãncia, a Emenda 
propõe uma degradação da ordem de I 0%, enquanto a proposta do 
Executivo a fixa cm 20%. 

De outro ludo, uo õxar os vencimentos dos desembargadores na 
Justiça dos Estados, a emenda diz que eles não serão inferiores aos 
que recebem, u qualquer título, os Secretários de Estado. Na Pro· 
posição do Executivo não está incluída a frase "a qualquer título", e 
este detulhe nos purece de extraordinária significação, porque as 
vant:~g.cns fin~uu:dras dos St:cretúrios de Estudo se decompõem cm 
subsidios d~..: n.:pr~.:scntaçtw. A red;.tç~o do dispositivo gcru dúvidas, 
(~lu:d a par~.·cl;t qui.! v;.li ~~..:rvir Jc cumpum~tH.l para o cstubclecimc::nto 
du vcu~:itll!."llhJ dD lk~cmharg.~u.lor'! Sabcmos, pclu ~.:xp~.:riênciu, que 
uo.; L'l'it0ri~~~ t0cnil:ll,.., na aprcciaçUo dus vantagens finuncdrus dos 
St.:L'I"L'l:'tri~~.., d~..: ht:tdu c~;tabdcccm diferenciações entre subsfdio c 
fL'prL'"'L'Ill:t~,·:·tll. J·: ~.::-;ta di!'crenciaçfio chega até ao ponto de que a 
l"l'PI"L''o,.'IJI:t~,·:'ul ll:'ltl é trihutúvd rt::lo 1m rosto de Rendu, 

I>~ 111:111cir:t ljltl! :1 J·:nlt.:nda vai, na Vt:rdudl.!, amnrrar todas ;ts 
vatll:t)'L'II·· fill:ttll'Cir:t:'> dtlS Sccn.:ICtrins de Estado para scrvirc.:m di.! 
p:Jr:uli1.>111:t :'t detcrmi1wçüo dos vl.!nCÍml.!ntos dlls dcs~.:mbarg;tdorcs 1.!, 

l'lll•.•ll1"·~·, 1 til'ltlil. d:1~ .:lltr:ln~.·ias infcriorcs,l•l•rtpH.:, l!ntrul, cstabclccc 

aquele gradualismo na escala descendente pnra os de entrancia 
inferior. 

Nessas condiçilcs, a ~.:mcn<.lu me pitri.!Cl! qui.! farCt melhor justiça à 
fixaçUo da Justiça Est:.tdual c, como tcrn sido nccnluado cm todos os 
instantes, um dos problemas mais sérios que afligem o desempenho 
dos jufzes é, nos Estados, os vencimentos em alguns deles, na 
verdade miseráveis, impeditivos de um desempenho à altura da 
importúncia da missiio que i: deferida ii Ju>ti~a dns Estados. 

O SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVF.II{A- V. Ex• me per· 
mi te? 

O SR. CLAUDINO SALES- Com toda a satisfação. 

O SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA- Estou de acor
do com V. Ex• quando truz para o debate, nesta Comissão, um dos 
problemas mais graves que existem, sobretudo, nos Estados do 
Nordeste. Quero dur um testemunho :.1 V. E\~ do que cst{t acorrendo 
cm todo o Nordeste brasileiro, por falia de sensibilidade dos Srs. 
Govcrnudnrcs c, snhr~.:tudo is~H1, o csv:tziamen\IJ trcrncndn du Magis
truturu. O Estado de Pcrnumbuco, por exemplt), tem 111:1is de 40 Co
murcus vugus: ningu~m quc:r muis ser juiz nn N11rdc:ill! brasileiro, 
porque um juiz estú a perceber, de primdr:t L'ntrúnda. CrS 7.000,00. 
Quando um udvogado. um bacharel ni"1o tem <>ucl.!sso na sua pro
fissão, só ui é que ele tenta ingressar na M ~t!!istratura. F. o nível dos 
concursos dos maristr:tdos'~ Estnn :q1rtw1:it:11rtln :ttt: f\S de 111Jta 4, 
como uma notu e.xccll!ntc, tfio baixo I.!SI:'ttl 11h ~.·lll:l :\la!Jbtratura. Os 
próprios juízes c d~.:scmb:trgadnrr.:s dcscn~o:antam os ~1.!\1~ filhos a 
seguir aquela cnrrcir:t, porque nà~o1 tl:m vcm:irnentno.;. own1 ... c!!urança. 
Acho que u emenda di.!fcndidu ror V. Ex 11 n:i" rç;,,f\',:r:'t c s:m criará 
o l\eSuinte prohlerna: os jui?.cs nUo ter~tl l:l,ndit,:,i.:·; d1· fi.\:lr os seus 
vencimentos, devidtl a mucl:~nças CJLIL' Ol'tlrrcm 1111 r~.·~·.:hirnr.:nto de diá
rius, de ~tjuU:~ Ue custo, pdos pr~1prios S~.·t:rct:hins de Estado. A 
própria 'Mensagem do Presidente da Rcplthlka rccnnbccl.! ser um dos 
problerhas muis sérios o du Mag.istr~llura. l! iidlllitl.! qlil.! o melhor 
critl!rio seria u li:'(m;no com rl!li:rência aos n:n~:imentns atribuídos 
pelos Ministrns dtl Supremo Tribun;d Fi.!Ul!r:ll. P1>rquc, ai, teríamos 
um p~trttmctro, teríamos uma sl.!gurath;a p;1r:1 a J\fngistratura. 
Todavia, de acordo c uuvindn a :trgum~.·nt:~ç;'ttl J,l nnhri.! Líder, Sena
dor Eurico RezenUc, no qui.! dit. quc tl Gnvcrnu n~o tem, no 
momento, conUicõc.'\, 111.!111 4ucr cstl.!nJcr atJs Fstadt1f. auml.!nto de: 
despesa, seria umn fnrm;t intcrmcdi[tri:l a l.m1:nda que V. Ex• 
defende, vinculando n Magiswnura :ul"i Sccrct:'tri11S de Estado, mns, 
desde que fosse obscrv;td;l c contid:.t ;t c.xprcssttll •. <t yuulqul!r titulo", 
puna que unmnhii os Srs. OovcnHu.Jon.:s n:'tn li.xcl!l os vl.!ncirncnlus 
de Secretitrios unível muitn huixo, c ll Clll11plctl' :llr~avl:s de ajuda de 
custo, utruvés de prt.:sidência de entidadl!s l)ll J~· .:mprcsas, tJU de 
represi:ntac;ão, c ai. então, u M~1gistratur:1 lh.':1ria cq~Jipnrada 
somcnh: :1os vl.!ncimcr1l~ls do St:crl.!titrillS di.! J: . ..;t:u.lt), qu;mdo ele 
tivesse- digamos- CrS 25,000,00, scn<hl CrS I O.llllll,OO de venci
mento c CrS 15.000,00 de n:prescntilçtw. di.! ajw . .I:J de custo l.' UI! parti
cipução cm outras entidades do Estado. 

Dt: smte que, tumb~m, quero manifust:tr omL'tl ;tpoit) c :1 minha 
soliduriedndc i1 proposta de V, Ex• c dizl!r qui!. lltl plt.:nCtriL), reque
rerei ~JcslaqLIC para 11 cmendu. 

O Sli. l'I.AUDINO SALES- Agradeço u aparte de V. Ex• 
que, tw Vl!nl:~tk, "'~t;'a hi.!m mais prúxinll1 ;lll"i meus pontos de vista. 

C:om:luiria :1·; r11inlla~ considcra~t"11:S. :tL"~ntuando que é mfnima a 
llit'l!rcnda~:'ttl ~··. 1',1··~·~- .: . •'1'11 1:11, :, ,, ,, ., : ... :1nstu do Executivo, de 
vc1 ljLlC o l·\~·~·ttll' .. 1, 1 >~"tll'•"' ,1. ,1,,,jl.t, .. .-:.-~dos vencimentos dos 
I.Jcsemh:tq·:ld"~·· 111•!'·-lt..J"II- ,.-.,:o~ . .-. pelos Secretários de 
Cstudu, 1.! .1 ltl•n.l,.l, d.1, llll"ltd.l ;11 ••• 1· ,. ·,,•, rt:side apenas em que 
ucrcsccrll;l Úqn··l.l:o \ ollll"t••, d' ,,,1,>1" .,,,,·, .... : .. .:cns, o que evitaria ou 
impl.!dir·i;l qui.!, 11.1 .111.il1•· I"···~··.,,;.,,.,, :1!-i purcclas relativas à 
reprc~l.!tt\:11::·1~1. 

Condu11 ;1·· tll••llld"· ,, 111 .:.\\1.,•.·, .. 1 ',, ~identc, nu expectativa 
de qLil! 11 1tuh11: l1t1• 1 l11i1~~~ 1.:.·:1 ,,I ... 11-· .ts suns vistns pura essa 
proposit;tllJ, 1:\:JJ\till.llldtl-.1 I olllo •oltlj'•''', ' ,tcolhendo•Uo se aindn 
passivei. 
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o SR. PRESIDENTE (José Bonifúcio Neto)- Continua cm 
discussf1o o parccf.!r. 

O SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA- Peço a pala
vra, Sr. Prcsidt:ntc. 

. .; .:..: . i~·P~:~:·.·~:- .... _: ~.:(· <· ~.\1:1if:1do N~;tl>)- Pnru discutir n 
1\l'l!:'·:!::. ,, •,,·:··.i· ~ ·: ··· .... :• :1 · :; ; •.. _. ,·, .• ·1;u(:11!;1 C::rln~; /.lbo:rto d\'. 
Oliveira. 

O SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA- Sr. Presidente, 
Srs. C'onp:rcssistns: 

Com respeito it Emcndu n• 224, que trata dos vencimentos dos 
juizes vitalícios, j:t tive oportunidade de me manifestar e di1er que 
sobre ela requeri destaque pura discuti-la em Plenário. Mas, h4 uma 
segunda emenda de nossa autoria, que trata da suprcssilo do§ 3• do 
urt. 206, e quero t"mbi:m sobre ela me manifestar, dizendo que para 
isso requererei destaque no Plenúrio. O urt. 206trata do seguinte: 

"Ficam olidalizadas as scrvcntias do foro judicial c judi
ci~tl, mcdiun te n:m Lll1eraçàl1 dos seus servidores cxclusivurncn
tl! pdn_s Cl.ll~cs plthlkllS, rcssulva~a tl s~!uução dos utuais titu
lnrcs \'tto~llctos, twml.!allo!'i cm caróltcr ... 

§ 1• Loi Complementar, de iniciativa do Presidente da 
República, disporit sobre normas gerais a serem observadas 
pelos Estados c pelo Distrito Federal, na oflcializaçilo das 
scrvcntias: "Fica vedada qualquer forma de provimento em 
caril ter ct'ctivo das scrvcntias n1io remuneradas pelos cofres 
públicos, inolusivc mediante remoção, promoção ou permuta. 

§ 3• Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distri
to Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas 
scrvcntiõls, continuar~o eles a perceber as custas e cmolumen· 
tos. c:stabd~.:ddos nos rcspt:ctivos regimentos." 

Considero, Sr. Presidente, esse § ]o inteiramente desnecessário 
ao art. 206. Isto porque, além de dar uma dupla interpretação, que 
no futuro poderia tumultuar o espirita do lesglslador, que tem, no 
momento, pelo subfilitutivo do Governo e pelo próprio substitutivo 
apresentado pelo Senador Accioly Filho, o intuito de assegurar os 
direitos adquiridos dos atunis titulares e, tumbém, que no futuro, 
poderá dar uma interprctaçiio de que os próprios titulares, cujo art. 
1• proscrva os seus direitos adquiridos, poderiam estar incluídos 
nesse po ... 

Quando o § I• diz que ao Presidente da RepQblica compete 
cnvlólr por iniciativ~l. dispnr{l sobre normas gerais a serem observa
das pelos Eswdus c pelo Distrito Federal, na oficializuçilo da serven
tia ele tcrit ampla liberdade, sem esse§ 3•, para fazer realmente a lei 
comph.:mcntar. c rcgulurilar, dcfinitiv~am~.:ntc, o problema dos atu1tis 
titulurcs de ~artôrio. 

Portunto, Sr. Presidente, quanto a esse § 3•, acho que a sua 
presença no :trt. 206 i: inteiramente desneccssdriu, c que no futuro 
vir:l somente criar problemas f1 futuru ld complementar que o 
Presidente da República hit de enviar ao Congresso Nacional, para 
definitivamente fixar a situação dos aluais titulares de cartório, 
Reservo para discuti-la cm Plcnúrin. 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifú.cio Neto)- Continua em 
discussão o purecl!r. 

OSR. LUIZ ROCHA- Peço n palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRES! DENTE (José Honiflocio Neto)- Concedo a paln
vru, pnru discutir u mntérin, uo nobre Deputado Luiz Rocha. 

O SR. LUIZ ROCHA- Sr. Prosidentc, três pontos desejo fixar 
ii discussão sobre o substitutivo nprescntndo pelo ilustre Senador 
Eurico Rczcndc. O primeiro deles jú foi :unplnmente esclnrecido c 
definido, uqui, pelo eminente Senudor Henrique de Lu Rocque. 1':: no 
que diz respeito no Ministério Público. E fuça essa mnnifestuçuo, 
ngora, porque entendo que o politico, o cidnduo que exerce mnndu
tn. IL'lll dL'\'I.!rcs rnrtid(ario'l, mas nnn podc, dentro desses dc:vcrc:!l 
particMrios, wmht!m, desvincular aquilt., qw: ele tem como c:onvicçilo 

da sua vida prolissionul. Nüo posso, pessoalmente, conceber que 
possa existir ou se distribuir justiçu sem que huju o mrnimo de 
indcpcndénciu purn o Ministério i'úblico. E apenns limitnr-me-in u 
citnr nlguns cx.mplos que, no meu Estudo, por exemplo, onde o 
M ini~tério Público, como acredito cm todos os outros Estados, o 
M inistérín PtjhJil:o, que é vinculado, subordinado, que deve 
t',;n,.;t.!nlc11ll'llk ,,h~di!:nd:l :to Poder EXL'Clltivo, i,!Sse Ministério Pú
bliC~) servi!, muitas vc1.es, d~.: ihstrumento paru tth:uJci' a questões 
pessoais ou polític~1s de qw.:m t.."'Xercc, temporariamente, o Executivo. 
E uplic:mdl1, f1s vezes, o exercício de suas funçõc.:s, pela fa.ltu de 
indc:pcndCnd:t lJUI! pnssui, uplicundo no exercício dess~as runçõt:s, 
lh:illmci:ls, ofcrc~.:c:ndn denímdas ~ontra cidudiios: e, const:· 
qílenlemenle, induindll·ll no rol da4uclcs que se tornnm inelcgíveis 
pnr uma simples dcnt'lncin carrichosa de um membro do Ministério 
Píthlictl, 

A outra parte é no tocante à magistraturól, especialmente à 
mngistr:tturu dos Estudos, porque, pcssonlmentc, nilo entendo que 
possa haver justiça bem distribuída se não for bem remunerado o 
jurista. Juiz com fome não julga bem. Vejo c cito aqui um exemplo, 
p:m1 que sirva nos nobres Lideres, tanto no meu Partido qunnto 
do Mo\'imcnto Democrático Brasileiro. Vejo, cm muitos casos, um 
juiz ganhar menos do 4uc o delegado de policia da comurca. Como 
se pode conceber que um juiz possa perceber menos do que o delega
do de policia'! 

l'or outr<> lado- c cito aqui o cuso do meu Estado- ainda há 
que se dizer que a grundc maioria das comarcas dtl meu Estudo estão 
vng.:as. porqu~ nin~uém s:.ti da f;.aculd:tde c quer ser juiz no 
l\·l:.1ranhno. E isso nUo é só no Marunh5o, 6 no Nordeste inteiro, 
cnnw citou o Derutoado C;.trlns 1\lhr.:rto. Prefere ser delegado de 
policiu, pMque cm o sendo, ele nfio estarú com os impedimentos 
utribuídos nos jnilcs, os mcsmos impcdimc:ntos, c pode ter uma 
rc:muncmç5o muito superior. 

Vejamos, apenus, puru exemplo, uma solução que o nobre Líder 
Eurico Rczcnde poderia adotar no seu substitutivo, como que 
reconhecendo a situação vexutória du mugistraturu nos Estados. Jd 

'tcmllS u111:1 vincul:u;fan t.le rcmuncrucào entre os Parlamentares do 
Congresso Nucitmal, mais precisamente os Deputados, c os 
Deputados Estaduais. Quando votmnos a lei de remuneração do 
vereador, também, tizcmos u vinculação. 

Agora, cm rclução uos desembargadores, à magistratura esta
dual, niio tivemos essu felicidade de ver nesse substitutivo que 
tnmhém se pudesse fazer vinculação, ou uo menos fixando na 
Constituição os dois limites que só vejo aqui no substitutivo o limite 
,,,.~IXimo. O desembargador não pode perceber mais do que o 
Ministro do Tribunal Fedcrul de Recursos. Mas, poderia citar o 
mínimo. 

Por outro lado, j:í o disse o Deputado Claudino Salos, que a 
remuncnu;iio, que com n cxpressiio vencimt:ntos iguais aos vencimen
to~ dos Sccrctúrio~ de Estado vamos ter, nu prftticn, de fato, uma 
burla ncssu nxaçiio. E poderia citar alguns exemplos de Secretârio de 
Estado 4uc gunlt:t CrS 20.000,00 no Nordeste brusileiro, sendo 
CrS X.OOO,!MI o <uhsiuio flx.1, c CrS i 2.000,00 u representação. 
J>nrque deixam c.xólt:lmcntc u fuce clíastica na n:prescntuçfto. E havc:
ria se hascnt.lo cstritmncntc no dispositivo ohjcto do substitutivo 
agnr:1 aprc.liclltat.lo, tcrímnos que fixar esses vencimentos com base 
nos l'rS X.OOO,OO, no cas'' d,, exemplo dado. Se utilizússcmos a 
cxprc.lislitl da cmend:a a que fez referência o Deputado Cluudino 
Salcs. c pcr~.:chcr o que rc~chc o Sccrctíario de Est:ado, u qualquer 
titulo, nu no menos sido J1t>S termos do substitutivo, uo invés du pulu
wa "ven~:imcntos.. ft)SSe colocado "renlllncraçào", era mais 
glnb:.11izunte, porque vencimentos têm uma faixa mais rcstr\tu, no 
meu modo de entender. 

Esses s:io os pontos principais 4ue desejava ubordUJ::, na 
nportunidmJc. 

O tercciru t: t'tltimo é aquele rcfercnlc aos Procmadores da 
l:atcnda Nm:inn:d, uos Procuradores tln Rt.:pllblica. porque vi uqui 
nn rcdaci'to t.l:nl:1 no substitutivo :10 11rt. 12ó de que se delega no órp;iio 
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do ~linbt~rin I'Lrhli~.:n E~tadunl :1 cupacidudc de cxccuçilo dus uçõcs 
li~cais. 1: vejo, :1inda, tr:tduzido JW n.:daçfw desse urtigo, quo a 
Con~titui~tu1 impilc ao Ministério PÓhlico Estadu:1l umu expressão 
qm: l!ra mui\11 ~.:osturnt.:ira, principalmt:ntc nn meu Estado,· nu Lei 
Orgúni1 . .':t dtl\ 1\.lunidpins, qur.: di1.: 

"O cxcn.:ído dl! llHIIH.Iutn de vereador é cnnsidcradn 
!'ICIYÍI;i.l f'lt'thliCil rciC\'tlllll! C !!r:!lUÍto," 

/\qui, 1.1 1\.linistério Plihlico vai tn1hulhar sem ganhar, nesse 
ca~o. 1: lllJUC v:d m:ontcccr de fato'? Tenho :.1 irnprcssno. meu Líder, 
de que 11 pnlprin Pmh:r E.•ü:cutivn, a prôpri:1 Nm;ào hr:rsilcira vai rcs· 
!'lt:ntir·s~: dcssa norma constitucional. Porque o que vui acontecer. de 
l:tto. é que ns prtHnnllm:s, por nno ganhar ahsnlut:uncntc nudu, não 
vfttl d:tr ~..:guimcnto, nem scLjLH:r v:io inici:tr css:ts o1çõcs, elus 
pcrmam:~:cr:in 11:1s carteiras c vftn dar st:guimcnto 11:1s açiics que ela 
tclll o dever . ..: pelas qunis n.:ccbcm :1 rcmuncmcào. Muito obrigado a 
V. E,,•! 

O SR. PRESIDENTE (José Bonifitcio Neto) - Continuu em 
discuss:io o parecer. (Pausa.) 

Cnnstato quc nin!!uém muis pcdc a r:llavra para discuti~lo.' 
Peh1 rc!!imcnttl, 11s d..:staques s(J rod..:m scr oferecidos até o 

cm:erramt:ntn d:t discussfto, Nfw hú nenhum pedido dc destaque 
sohrt: a Mcsa, nws se utgum Sr. Congressista quiser f:1zer pedido de 
1.h:st:tquc, ..:LI pmfert:i lihcrahncnt..: suspcndcr :1 rcuniiio, por S minue 
tos. p:tnllJUC se efctivc u pcdidu. (P:.tus:~.) 

Conltl nenhum Sr. Congrcssist"' se munifcsta nesse sentido, 
ent~o:tHinlJUC ningw::m deseja pedir dcst<.tquc. 

J:m \'tll:tç:tn o parecer do Scnadnr ,\ccinly Filho, que i: contrlae 
ritl ao suhstitutÍVtl csdo1rccido. 

Vou tomar o vnltl um a um, cm clwmuda nominut. E vou 
t:tmh~m c~dare~.:cr n seguinte: o . .; Srs. Congressista~ que uprovarem o 

r>:trcccr cnntr:irio dn ScnadM ,\ccinly Filho votariio .. Sim", os que 
rcjeitun:m 11 p:trcccr, vot:mio "Nfw". O voto niio implica, 
C\'Ídcnll:mcntc, na :1prnv:u.;nu dn substitutivo encaminhado à Mesa 
pclu Scn:tdor Eurico Rczcndc. 

JnsÍShl na C.\plic:u;àn; l)UC/ll Vllt:l pcJo dt:SUCOihimcnto UCompa• 
nlw n P:trccer Accinty Filho c rcsrondc .. Sim": quem vota peta 
<1prt1qçf1n -.h• suhstilLilivn vntu contnt o pan:c!.!r c dil"Nào". 

J:)ot:'i Cl1l'VIIt:u;Ctll, v~lU ClllllC!;:Ir pelos Sr~. Scnador!.!S: 

1 J•roeedc-,.;c ü ch:mwdnnnminalpuru vot~Jciio.) 

O SR. !'RESIDENTE (José Bonifilcio Noto)- A Presidência 
ll~tl rhldC \'U(Oir J'llf força dc dispositivo rcgimCOIUI. 

· Vut:'mml n favur do parcccr trCs Srs. Congrcssistns. Votaram 
contra,, p:trcecr. lt1dos us dctm1is Srs. Cllngrcssistns. 

b~IÚ aprnvmJn o suhstitutivo Eurico R~:zcndc. 
()evu dt:sign:tr um rclntor {"ara o wncido. 
Seguind,, :1 [lrõl.''<l!_ utiliwda rws Comissões Mistus tendo a 

Prcsidi:nci:1 sido ocupada por um Dcput:1do do M DB, o relu ter devo· 
ri1 ser um Scn:1dnr du ARENA. C:1h~ an Presidente faz~r a designa· 
~.,·rw. 

' J)csign I : tl'i· Rchllor o s~n:uJor Eurico Rczcnde, por ser o 
rrimciru 'iÍJ:!IIõll:'trin do substitutivo c, cvidcntemt:ntc, rwr motivos de 
cst:tr intcir:rmcntc :t par da mõltéri:l cncaminhad:t à Mesa. 

A l'r~.:sid(:tu:ia csdnn.:cc uo nohrt: Sen:tdor Eurico Rczcndc que 
lilllHHI esta {lrnviú~ncia c que, no momento, cstú cm plcna cfctivuçào. 

Nenhum mnis dns Srs. Congrcssistas dcscjundo manift:star~se 
:tgr:ldt:i;'' :1 presença de todos c a tHlnm de pri!sidir cstu ilustre 
Comis~:i''· 

1:.stú enccrrml:t 01 rcunirtn. 

f Ll'\'mlla•.\'t'" rt'lllliâo eis 2~ llora.1· t' 50 m.illutos. J 
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MISA 

Presldentez 39·Secretórioz 

LJDIIANCA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Lido r 

Potrônio Portollo (ARENA- PI) Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 

1 9-Vicc·Ptusidcntez José Sarnoy 
Mottos Le6o 

José Lindoso (ARENA - AM) 49-Secretórioz Osires Teixeira 

Renato Franco (ARENA- PA) 
Paulo Guerra 

Saldanha Dorzi 
VirgUlo TáYora 29-Vice-Presldcnte: 

Amaral Peixoto (MD8- RJ) 

Suplentll do Socretárloo 

LIDIRANCA DO MDI 
IDA MINORIA 

Lido r 
19-Secrotafioz 

Mondes Canale (ARENA- MT) 

29-Secretárioz 

Mauro 8eneYidcs (MD8- CE) 

AlteYir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MD8 - PB) 

Otair Bockor (ARENA - SC) 

Braga Junlor (ARENA - AM) 

Franco Montara 
Vice·llderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gil•an Rocha 

Lázaro Barbozo 
Oanton Jobim 

COMISSOIS 

Direton Jos6 Soares de Oliveira Filho 

!.oca!. Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 o 257 

A) SIIVIÇO D~ I:CMISSOaS PIIIMANINTIS 

Chefoz Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local! Anexo 11- Térreo 

Tolofonoo 25·8505 - Ramais 301 o 313 

COMISSAO DI AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titular .. 

1. Otair 8ockor 

2. Benedito Ferreira 

3. ltali•io Caolho 

4. Paulo Guerra 

S. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Agenor Maria 

Vice·Presidentez Otolr Becker 

5uplonr•• 
ARENA 

1, O inerte~ Mariz 

2. Saldanha Dorzl 

3. MaHos LoOo 

MD8 

1. Adalberto Sono 

2. EYoláslo VIeira 

Assistente o Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramal301 ou 313 

Reuniõesz Torças·foiros, Os 10L30 horas 

loccl1 Sole "Clóvis Bovllc:icquo"- Anexo 11- Remei 623. 

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS - (CAl) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice·Presidente1 ~vandro Carreira 

ntular•• Suplente• 
ARENA 

1. ......••.•..... 1. Saldanha Dorzi 
2. Jarbas Passarinho 
3. Oinarte Mariz 

2. José Sarnoy 
3. Otair Bockor 

4. Toot6nio Vilela 
5. Braga Junior 

MD8 
1. Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreiro 2. Gil•an Rocha 

Assistente: LAdo Ferreira da Rocha- Rcmal312 
Reuni6es: Terças-feiras, tis 10,00 horas 
lacah Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(13 membros) 

ntular•• 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: OanieiiCrieger 
1 •·Vico•Prosidonto. Accloly Filho 
29-Vice·Presidente; Leite Chaves 

Supl•nt•• 
ARENA 

1. Oslres Teixeira 
2. Gustavo Capanema 2. Maltas Luão 
3. Daniel Krlogor 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. HoiYidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltaliYio Caolho 
9. ONo Lohmann 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leito ChaYOS 
3, Nelson Carneiro 
4, Paulo Bronard 

MD8 

3, Vasconcelos Torres 
4, Saldanha Derzi 
5. lcnoir Vergas 
6. Arnon do Mollo 

1. Franco Montara 
2. Orestes Qu6rcia 

Assistente; Maria Helona Bueno Brand6o- Rama1305 
Reuniões; Quartas-feiras, às 10;00 horas 
local; Sala "Clóvis Bevllócqua''- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- CCDP) 

(11 membros) 

Titulare• 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. CoMete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1, Itamar Franco 

2. lcizaro Barbozo 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

v',ic~-P~esidente: Ruy Carneiro 

Suplente• 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evondra Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: RonaldO Pacheco de Oliveira- Romol306 

Reuniões: Ouintas·feiras, às•1 0:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo H- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (C I) 

(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titular•• Suplente• 

1. Milton Cobrai 

2. Arnon de Mel lo 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

S. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Cinarte Mariz 

8. Otoir Becker 

1. Franco Montara 
2, Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sorney 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinhe 

1, Agenor Mo ria 

2. Orestes Quércia 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675 

Reuniões: Ouartas·fciros, Os 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 c 716 

COMISSAO o e ~OUC:AÇII.O ~ CllmJ:;;; • .:.._(C~ C) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joón Colmon 

Vicc:·Presidonto: Evelá~io Vieira 

Sup:illnt~tl 

ARENA 

1. Helvídio Nunes 
2. Gustavo Coponcma 2. Ru~· Santos 
3, João Colmon 3. Arnon do Mcllo 
4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 
S. Jorbos Passarinho 

6. ·CCttcte Pinheiro 

MDB 
1. EveiOsio Vir:ira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Clcidc Mcria B. F. Cruz- Romol598 

Reuniões: Quintas·fc-iros, às 10:00 horas 

locolr Solo "Clóvis Bevilcicquo"- Anexo 11- Rcmol623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vicc·Presidente: Comício Gondim 

Titulare o 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexondrt! Costa 

3. Wilson Gonçalves 

I. Comício Gondim 

S. Helvídio Nunes 

6. lonoir Vergas 

7. Mattosleào 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

1 1. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evolcisio Vi o ira 

3. Gilvan Rocha 

4. Rabt:rto Soturnino 

S. Ruy Cornviro 

ARENA 

MDB 

Assisltmto: Cóndido Hippc.:rll --- 1.:, 111, • 

Rcuniõvs: Quintu~·ll•il•t~. ,,. 

Suplan!QO 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4, Daniel Krieger 

5, Josó Guiomord 

6, José Sarney 

7. Saldanha Der:i 

1. Danton Jobim 

2. Dircuu Cardoso 

3, Evondro Carreiro 



COMiSS/iO D( LEGISLAÇÁO SOCI>IL- (C~~) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

PresidcntrJ: Jossé Freire 
Vice-Prt)•,ldentH: Ore~tP.s Ouérda 

':'l,uloroll Suplen!ol 
ARENA 

I. .!esse r:roiru I. Braga Junior 

2. Ruy Santos 2. Virgílio Tévoro 

3. lcnoir Vergas 3. Osirc~ TCJix.eiro 

.1, Jmbos Passarinho 4. Domíc:io Gondim 

5. Louíivol Baptiste: 
6. A-::dolr· filho 

MDB 

I. Franco Montare 1. lcizcro Barboza 

2. Orestes Ouórda 2. Ruy Carneiro 

3. ~·!nlson Carneiro 

A~~isbllc: Daniel Reis de Souza- Ramol675 

Reuniões: Quinto~·fciros, Os 11:00 hora~ 
Local: Solo "Clóvis Bt~vilocqua" -/,1wxo 11- Romal623 

COA~Ã5!.i~O 0:! iVi:t"'iÂS!:; IENt!RGMM- (CMI!) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbos Passarinho 
Vice-Pre~idenle: Lui;: Cavalcante 

lltular"' SuplenTe I 
ARENA 

1. Milton Cabral I. José Guiomord 

2. Oomicio Gondim 2. Paulo Guerra 

3. Arnon de Mello 3. Virgílio Távora 

4, Lui: Cavalcante 
5. Jarbo~ Po~sorinho 

MDB 

1. Dirceu Cardcso I. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintes-feiras, às 10:30 horas 
Local: Solo "Clóvis Bcvilácqua" -Anexo li - Ramal 623 

COMISSJIO D~ RICAÇA O- (CR) 
(5 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Holvídio Nunes 

TITulare o Suplon!ol 
ARENA 

1. Helvidio Nunes I. Virgílio Távora 

2. Oito lchmonn 2. Arnon de Mello 

3. Saldanha Dorzi 3. Jarbos Passarinho 
MDB 

1. Donton Jobim I. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sono 

Assistente: Metia Carmen Castro Souza- Romol134 
Reuniõe~: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bovilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DE RILAÇOES §XTERIORIS- (CRI) 

( 15 mombros) 

COMPOSIÇÀO 

Í 1 fl~·.tdunh.l: Magalhóes Pinto 

1 !f.Vicu·Presidentc: Saldanha Derzi 

2"'·Vicc·Prn~idcnte: Nelson Carneiro 

'11tularo• Suplente o 

ARENA 

I. Mogalhocs Pinto I. Accioly Filho 

2. Ale)Cnndrc Costa 2. Fausto Castelo-Branco 

3. Virgílio T ovara 3. Helvidio Nunes 

4. Je~se Freire 4. Domicio Gondim 

5. Amon de Mello 5. Jorbas Passarinho 

6. Saldanha Derzi 6. luiz Cavalcante 

7. Jose Sorney 

8. Joóo Colmon 

9. Augusto franco 

1 O. Otto Lchmonn 

MDB 

1. Oonton Jobim l. Marcos Freire 

2. Gilvon Rocha 2. Paulo Brossard 

3. Itamar franco 3. Roberto Soturnino 

4. leito Cho\ICS 

5. Nelc,on Cornuiro 

A~:.islente: Cóndido Hipportt- Romal676 

Reuniões: Quarto~·feiros, às 10:00 horas 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

Tltulart~a 

1. Altcvir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cottolt: Pinheiro 

COMI55l0 DISAODI- (CS) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Ruy Santos 

Vico-Presidente: Altevir Leal 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

2. ltallvio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Bronco 

5. lourival Baptista 

MDB 

I. Adalberto Sano I. Benjamim Forah 

2. Gilvon Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistento1 lêda Ferreiro do Rocha- Ramol312 

Rouniõos1 Quintos-feiras, às 11100 horas 

local; Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CIN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Jos6 Guiomard 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice--PresidenteJ Augusto Franco 

Suplentea 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgllia Távora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2. Benjamim Farah 

3. Di norte Mariz 

MDB 
1. Agenor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Rama1312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSlO DIJIIVIÇO PUILICO CIVIL- (CIPC) 
(7 membros) 

ntular•• 

1, Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dia: 
5 ............... . 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice·Presidente: lenoir Vergas 

luplentea 
ARENA 

1. Alexandre Cesto 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Loao 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Ldzoro Barbozo 

Assistente: S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintal·feiras., às 9:30 horas 
Local. Sala "Rui Barbosa"- AnOJCo 11- Ramais 621 o 716 

COMllllO DI TIANII'OITII, COMUNICAÇOII 
I OIIAI P\IILJCAI - (CT) 

ntularll 

1. Alexandre Casta 
2. Lulz Covalconto 
3. Braga Junlor 
4. Lourlval Baptista 
4. Mattos Lo6o 

1. Evandro Carreira 
2. Evolásio VIeira 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prtsldontoo Laurlval Baptista 
Vice·Presidente. Alexandre Costa 

"'-Jantai 
ARENA 

1. Oito Lohmann 
2. Teot6nlo VIlela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. · Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnlno 

Auistontoo Ronoldo Pachoco do Oliveira- Romol306 
Rounl611o Torços·folras, 6s 10o00 horas 
Local o Sala "Rui Barboso"- Anoxo 11- Romols 621 t 716 

I) IDVIÇO DI COMIIIOU MIITAI, UPICIAII 
I DIINQUftiTO 

CDIIIIuhaTe...,.nrlaa 

Cholo, Ruth do Souza Castro 
Lacaio Anoxo 11 - T6rroo 
Tolofonoo 25·8505- Romal303 
1) Coml11611 Temporárias para Projotos do Congrtsso Nacional 
2) Comlu6ts Tompordrlos para Aprociaç6o do Votos 
3) Comlu6os Espociaiu dtlnqu6rito, o . 
4) Comlu6o Misto .do Projeto do Loi On;omontdria (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Aulstontts do Comlss6tso Haroldo Paroira Fornandts - Ramal 674; 
Aliou da Oliveira- Ramal 674; Cloidt Mario 8. F. Cruz- Ramal 5981 
Mauro Lopts do Sd- Ramal 310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

lOoOO 

HORAS 

OgoCO 

lO:OO 

lOojO 

llo]O 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSISTENTE HOBA5 QU~NfA BALAS A88I8T!IITB 

c.-:. BUY BARBOSA RONALDO 09o00 o.r. OLOVl~ DBVIUCQUA 
CAIIDIDO 

Ramaia - 621 o 716 Raul- 62) 

C.A,R. CLOVIS BEVILACQUA LEDA 09ol0 o,:s.r.a. BUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramait - 621 o 7lE 

CUARTA S A L A S ASSISTENTE c .. z.c. OLOVI8 8EVlLACQUA CLIIDI 
lOoOO Ramal - 62l 

c.s.H. BUY BARBOSA LEDA c.D.r, BUY BARBOSA RONALDO 
Ramaia - 621 o 716 Ramail - 621 I 7lE 

c.o,J. CLOVIS BEVILACQUA MARIA lOoJO c.ll.!. OLOVIB BEVILIOQUA RONALDO 
Ramal - 62) HELENA Ramal - 62) 

C,R,E. RUY BARBOSA CANDIDO O.L,S, CLOVIS BEVILICQUA DAIIIIL 
RamaLa - 621 I 716 lloOO Ramal - 623 

C.E, RUY BARBOSA DAIIIEL o.s·, RUY BARBOSA LEBA 
Ramaia - 621 a 716 Ramaia - 621 o 716 

C, A, BUY BARBOSA cl.,(ugio 12100 o. a. OL0VI8 BEVILICQUA liA RIA 
Ramaio - 621 a 716 COSTA Raul- 623 CABLIEJI 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII- Nv 033 QUARTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1977 BRASILIA- DF 

..-----CONGRESSO NACIONAL-------, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 26, DE 1977 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.514, de 30 de dezembro de 1976, que altera a 

redação do inciso 11, do art. 11, do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974,já mo
dificado pelo Decreto-lei nv 1.439, de 30 de dezembro de 1975. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.514, de 30 de dezembro de 1976, que "altera a 
redaçào do inciso 11, do art. li, do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, já modificado pelo De
creto-lei n9 1.439, de 30 de dezembro de 1975". 

Senado Federal, em 3 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA46•SESSÃO, EMJ DE MAIO DE 1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Rt'fi•rcwws à.\' sc·~uimt•s matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 168/75, que acrescenta dispo· 

sitivo ao art. 844, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
-Projeto de Lei do Senado n<' 234/76, que assegura direitos 

la promocão e aproveitamento do empregado cm atividadc priva
tiva de ha.bilitaçiio qualificada. 

-Projeto de Lei do Senado no 165/76, que dispõe sobre o 
cillculo da remuneração a que se refere a Lei n' 4.090, de 13 de 
julho de 1962, que institui a gratilicacflo de natal para os traba· 
lhudores. 

- Projeto de Lei do Senado n<' 152/76, que acrescenta par!J
grafo l1nico ao artigo 4J9 do Dccrcto-ld n~' 5.452, dc I~' de nwio 
de 1943 (Consolidação das Leis do Trahalho). 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

- Convocm;i\o de sessão c.xtraordin(lria a realizar-sr.: hoje :is 
I H horas c 30 minutos, !.:0111 Ordem do Dia que designa. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 63/77, de autoria do Sr. Se
nador Jarbas Passarinho, que aplica ao dirigente sindical candi
dato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da Lei n• 6.055, de 17 de 
junho de 1974. 

-Projeto de Lei do Senado n• 64/77, de autoria do Sr. 
Scnador Nelson Carneiro, que ultcru dispositivo du Lei Orgânica 
da Previdência Social (n<' 3.807, de 1960), para o fim de instituir 
regime cspc.:cial de assistência m~dico-social parn crianças. 

1.2.4 - Requerimentos 

N1•1)7 /77, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, de ur
gêm:ia. nos tcrnws do arl. 371, ulínca c, do Rt:gimcnto. para o 
Projeto dl! Ld do Senado n1• R4f75, que tramita cm conjunto com 
os l'rojetos de Lei do Senado nos 90 c 31 O, de 1976. 

N1'98f77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezende, solici
tumlo a transcrh;rto, nos Anais do Senado Fcdcrul, do pronunciu-
1111!11\ll feito pelo Senhor Prt:sidcntc.: da República, General 
Enu:sto Cieisl!l. cm Belo Horizonte, nas solenidades de 
l...'tlllll!lllllnll,':'to do Din Jo Trahalho. 
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1.2.5- Dlseursos do Expediente 

SliN.-1 IJOR BENJAMIM FARAH- Sugestões ao Ministro 
da Prc.:vid~ndu c Assistência Social, concernentes aos direitos 
~tdquiridos c relativas i1 aposentadoria de professores das Escolas 
Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. 

SENA DOR VIRG!L/0 Trf VORA, como Líder- A Uçuo go· 
vernamental nus gestões financeiras junto ao grupo Lutfalln, 
tendo cm vistu rcfcrêncius feitas pelo Sr. Roberto Saturnino, em 
discurso proferido cm sessão anterior. Irreversibilidade do 
acordo nuclear de Bonn. 

SENtiDOR FRANCO MONTORO, como Líder- Consi· 
dcraçõcs referentes uo assunto tratado na primeira parte do dis
curso do Sr. Virgílio Távora. Criação de CPI destinada a investi· 
gar o funcionamento do sistema llnanceiro em geral. 

1.2.6- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 65/77. de autoria do Sr. 
Scnudor Yasconcdos Torres, que assegura aos empregados 
optantes pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço o direito uos juros c correçào monetária, sobre o valor de
positado, em qualquer hipótese de extinção do contrato de tra· 
balho, c dC1 outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 66/77. de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a declaração de 
renda dos maiores de 70 anos, inativos civis ou militares. 

-Projeto de Lei do Senado n• 67/77, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre aposentadoria es
pecial para metulúrgicos. 

-Projeto de Lei do Senado n• 68/77, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que institui o voto a bordo e nas 
emb:li.xud;.!s, consulados, e dá outras providências. 

1.2.7- Requerimento 

N,, 99J77, dc :llltori:~ do Sr. Scn:~dor Vasconcelos Torres, so
licitundo a tr:1nscricrio, nos An~!Ís do Senado Federal, do dis
curso do Comandante da 1•-Brigada de Infantaria Motorizada, 
General O'Reilly de Souza, pronunciado no dia 14 de abril do 
corrente. por oc;.1sião das comemorações da tomada de Monte 
Castelo na ltúlia, na Segunda Guerra Mundial. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 56/77, dos Srs. Senadores Lourival Bap· 
tist:~ c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Sonad<~ l'odoral, da conferência proferida pelo Presidente do 
Scn:tdo l'cdcral, Sen:tdor Petrônio Portclla, na solenidade de 
comemoração do Dia Internacional para Eliminação da Discri
min:tç:'io Racial. Aprovado. 

-Requerimento n' RJ/77, de autoria do Sr. Senador Daniel 
1\.ricgcr, solicitundo tenham tramitação cm conjunto os Projetas 
de Lei do Senado n',s 272 c 273, de \976, que dispõem sobre a ins
talaçào de Cl]Uipamcntos nos veículos nutomotorcs de viu 
tcrn:strc:. Aprovado, 

- i'r<~jeto de Lei da C:'imara n' 59/76 (n• 787-B/75, na C:ts:t 
de llrigem), que dispõe: sobre normas de procedimento cm rcclu
maçtles c rt:cursos interpostos pelo trabalhudor rural, nos casos 
dt: :tpo~entatlmia t: de pcnsUo. Discussilo adladn para a scssr10 do 
Uia li' de junho próximo, nos tt:rrnos do Requerimento nll\00/77. 

- Prnjcto dt: Lei do ScnaUo 111' 111/75, do Sr. Senador 
Nelson CanH:iro. qut: introduz modilicações na LcgislacUo du 
Pn:vid~nda Sucial. Apro\"udo cm rrirncirn I urno. 

- Prujt:ltl dt: l.ci do Senado nl' 14Hf75, do Sr. Senador 
Milton Cabral, qut: di~pi1c snbn: <1 ln~.:açào, pt:las instituições de 

previdência, de imõveis do tipo popular paru segurados com 
renda inferior a dois sal{1rios mínimos regionais. Dlscussilo 
odiada para a scssUo do dia 11, de junho próximo nos termos do 
Requerimento n'' 101/77. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR IIELV!DIO NUNES- Observações sobre o 
dcscenso verificado nas opcõt:s de aplicação dos incentivos fiscais 
no Norte c Nordeste do País. 

SENtiDOR BRAGA JVNIOR- Aprovação pela Comissão 
Nacional do Álcool, de projeto de instalação de destilaria de 
iilcool, a ser localizada no Município de ltacoatiara-AM. 

SENti DOR DA NTON JOB! M - Hipotecando solidarie· 
dade a D. Laurence Palmyra Martignct Parreiras, ameaçada de 
despejo pela Fundaç:'io de Museus do Estado do Rio, do prí:dio 
cm que se localiza o Museu Antônio Parreiras, que lhe fora ce
dido em comodato perpétuo. 

SENADOR JOSE SARNEY, como Lider- Dia do Taqui· 
grafo. 

SENADOR LOUR!Vt!L BAPTISTA- Relatório das ativi
dades desenvolvidas pela Delegaçuo Brasileira nu 8• Assembléia 
Ordinúria do Purlamcnto Latino-americuno, reulizada recen
temente cm Curuçt~o. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reiterando apelo ao 
Sr. Ministro da Educ:tc:'io c Cultura, no sentido da instalação de 
uma escola técnica na cidade de Suo Fidí:lis-RJ. 

SENti DOR VtlSCONCELOS TORRES- Necessidade da 
atualiZ<\CÜO do convênio firmado pelo FUNRURAL com o H os· 
pilai dos Plantadores de Cana, situado no Município de 
Campos-RJ. 

SENADOR ITttL!V!O COELHO- Considerações sobre a 
divisão territorial do Estado de Mato Grosso. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXl· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA47•SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicação da Liderança do M D B 

- De substituiçUo de membro cm ComissUo Mista do Con
grcsso Nucional. 

2.2.2- Requerimento 

Nv 102/77. de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi, solici· 
t;.mdo a transcrição, nos Anais do Senado Fedcrul, do discurso 
do Dr. Arnaldo da Costa Prieto, Ministro do Trab:tlho, nus festi· 
v idades do "Dia do Trabalho", crn Belo Horizonte, no dia I• de 
maio de 1977. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de RcsoluçUo nl, 13/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) a elevar cm CrS 
3J6H.500,00 (três milhões, trczt:ntos c sessenta c oito mil c qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apro
vado. À Corniss:io de RcdaçUo. 

- Projctolh: Rt:soluçUo nv 14/77. que autoriza a Prcfcituru 
Municipal de lhatê (Si') a elevar cm CrS 1.31).400,00 (um 
milh[Hl, tn:..:t:nhls t: trt:t.t: mil c l)lHtlror.:t.:ntos cruzt.:iros) o mon· 
t;mte dt: sua divida consolidmla. Aprondo. À ComissUo de 
Reda~·f1o. 
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2.4- MATioRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcduçiio final do Projeto de Rcsoluçiio n• 13/77. cons
tuntc do primeiro item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do RC<]Ucrimcnto n• 103/77. À promulguçiio. . 

- Rcdaçllo final do Projeto de Resolução n• 14/77, cons
tante do segundo item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 104/77. À promulgação. 

2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Apelo ao Go
vernador Faria Lima, no sentido de apurar irregularidades que 
teriam sido cometidas por firma imobiliária, nu venda do lo
teamento Mário Lombardi, situado no bairro de Campo 
Grundc-RJ. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- REPUBLICAÇÃO DE TRECHO DE ATA 

- Rcpuhlicuçào de trecho da Ata da 31• Scssiio, realizada 
cm IX-4-77. 

4- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

- Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na sessão de 
2-5-77. 

5- CONSULTOR1A-GERAL 

-Parecer n<' 34, de 1977. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 46• SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E AMARAL PEIXOTO 

;IS 14 /fORAS E 30 MINUTOS. ACIIAM·SE PRESENTES 
OS SRS. S/:'Nt! DORES: 

Adalherto Sena- Braga Junior - Evandro Carreira -José 
l.indoso- Jurhas Passarinho- Rt:n<llo Franco- Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocquc- José Sarncy - 1-lclvídio Nunes -
Pctrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Virgílio Túvora- Wilson 
Gonc;ulvcs- Agcnor Maria- Dinartc Mariz- Ruy Carneiro
Arnon de Mel lo - Luiz Cavalcante - Tcotônio Vilela - Gilvun 
Rocha - l.ourival Baptista- l-leitor Dias- Ruy Santos- Eurico 
Rczcndc - Vasconcc.:los Torres - Bcnjmnim Farah - Danton 
.lohim- Ndson Carndro- Itamar Franco- Magalhiics Pinto
Umtrn Barhot.a - Osircs Teixeira - Jtalívio Coelho - Mendes 
C:11wlc- Saldanha Dcrzi- Leite Chaves- Mattos Lello- Lenair 
Vargas- Otair Beckcr- Daniel Kricgcr- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadon::s. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1<'-Secretúrio vai proceder illcituru do Expediente. 
I~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 133 E 134, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1975, que 
"nerescenta dispositivo no art. 844, do Consolidação das Leis 
do Trabalho". 

PARECER N• 133, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiço 

Relator: Senador ltal!vio Coelho 
Com o Projeto n• 16H, de 1975, o ilustre Senador Nelson 

Carm:iro pretende acrescentar par{•grafo ao artigo H-l4, da Conso\idu
c;iio das Leis do Trabalho, no sentido de estabelecer que: 

"Quamln se tratar de reclamatória plúrinw ou açi\o 
vers:nulo curnprirnr.:nto de decisf10 normativa, os 

empreg:.1dos, salvo quando nominalmente intimados para 
prestar depoimento pessoal, poderão ser ·substituídos por 
dirigentr.: sindical da catr.:goria." 

Em ;.Jbono da proposição, o uutor alega as seguintes razões: 
" ... no ajuizamcnto de rcclamatórias plúrimas, cuja 

prctcnsfw é, gcralmentc, uma só para todos os reclamantes, o 
que se nota é uma prejudicial c supí:rOuu presenc;a de elevado 
nlmH!ro de pessoas, as quais( ... ) acabam tendo dispensado o 
.'<iCLI depoimento ... 

Conhcccndo a tcmútica processual, os dirigentes de 
sindicatos fariam a substituição processual, simplificando c 
din:1mi~:ando instrução, economizando o aproveitamento de 
mào-dr.:-obra c r.:liminando, cxasperaçõr.:s que habitualmente 
ocorrem cm tais circunstúncias." 

Da forma como estú redigido o projeto, mandando acrescentar 
"o seguinte parúgrafo único" ao artigo 844, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, nos parece ter havido, da parte do ilustre Autor da 
proposiçíio, um pequeno equívoco pois o citado dispositivo passaria 
:1tcr .. dois pmúgrafos únicos". 

Tcndo cm vistu, por~m. u redução dada ao parágrafo a ser 
inserido, vr.:rilic:I·Sc que o objctivo colimado é ucrescentar mais um 
p:~rúgrafo ao citado artigo 844, dado que a simples substituição da 
forma u\Lml. por mJucla sugcrid:1 no projeto, implicaria cm excluir da 
lei a cvcntu;didadr.: du ocorrénciu de uma situação que precisa e deve 
ser prevista. 

Os casos cm quc ao cmprr.:gado c ao empregador é facultado 
doi.xar de comparooer ii audiência de julgamento estão devidamente 
expressos nos** \I' c 21• do art. 843, onde iguulmc:nte, se indica por 
lJUcm rodcrtw ser substituídos, qua\qucr que seja o tipo de reclama· 
çi'io c nl1111ero de recl:un:ultes. 

Vale salientar, também, que não vcmos, na medida, o alcance 
prúth:o qur.: se lhe pretcndr.: atribuir, d;,1do que o comparecimento do 
cmprcg:1do pode ser exigido por simples vontade da outra parte. NUa 
obstante, istn, parece-nos digno de acolha o Projeto quanto ao méri· 
111 c ter tramitação por ser constitucional c jurídico. 

Sala da~ Comisslics, cm :!6 de novembro de 1975. - Accloly 
Filho, Presidente - ltnlhio Coelho, Relator- Dirceu Cardo•o -
Henrique de Lu Rocque - Heitor Dins - José Snmey - Leite 
Chnvcs. 
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PARECER N• 134, DE 1977 
Da Comlssilo de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

O nobre Senador Nclson Carneiro procura acrescentar nesse 
Projeto de Lei n• 168/75, um parúgrafo, que scrú o único, ao urt. 
844, da Consolidaçi10 das Leis do Tm~alho, com a seguinte redução: 

"Art. 844 ...................................... . 

Pari1grafo único. Quando se tratar de rcciamatória plú
rima ou açào versando cumprimento de decisão normativa, 
os empregados, salvo qutindo nominalmente intimados para 
prestar depoimento pessoal, poderão ser substituídos por diri
gente sindical nu categoria." 

E justir.ca: 

.. A presente proposição, constituindo rcivindicaçüo 
aprovada à unanimidade no III Scminúrio Nacional dos 
SENALBAS, é de toda proccdéncia c oportunidade. 

Com efeito, no ajuizamcnto de rcclamutórias plúrimas, 
cuja pretensão é, geralmente, uma só para todos os rccla
muntcs, o que se nota é uma prejudicial c supérnua presença 
de elevado número de pessoas, us quais - comprova-o a 
experiência forense- acabnm t~.:ndo dispensado o seu depoi
mento, não sem antes provocarem dificuldades nu instrução 
do processo, por vários motivos, desde a quc:stão de:: espaço 
em face das pequenas instalações do judiciilrio trabalhista. 
Conhecendo u tcmútica processual, os dirigentes de sindi
catos fariam a substituição proccssm1l, simplificando e dina
mizundo a instrução. economizando o aproveitamento de 
mão-dc:-obra c eliminando exuspcruçõcs que habitualmente 
ocorrem c:m tais circunstüncias." 

2. Distribuído o projeto à Comissão de Constituição c Justiça, 
ali mereceu acolhimento, dizendo o Relutar, o nobre Senador lta
lívio Coelho: 

"Tendo cm vistu. porém, a rcdação dada ao par{tgrafo a 
ser inserido, verifica-se que o objctivo colimado é ucrcsct:ntar 
mais um pari1grafo ao citado artigo 844, dado que a simples 
substituição da forma a tua!, por aquela sugerida no projeto, 
implicurht cm excluir da lei a eventualidade da ocorrência de 
uma situação que precisa c deve ser prevista. 

Os casos cm que <lO cmprcg~tdo c ao emprc:gador é facul
tado deixar de compurcccr it audiência de julgamento t:stão 
devidamente expressos nos §§ I• c 2• do art. 843, onde, 
igualmente, se indica por quem podcrt10 ser substituídos, 
qualquer que seja o tipo de reclamação c número de rccla
muntcs. 

Vale salientar, também, que não vemos, na medida, o 
alc<tnce prútico que se lhe pretende atribuir, dado que o com
rmrccimcnto do empregado pode ser exigido por simples 
vontudc da outru parte. Não obstante isto, parece-nos digno 
de acolha o Projeto quanto uo mérito c ter tramitação por ser 
constitucionul c jurídico." 

). De fato, o art. 844 da Consolidaçi1o das Leis do Trabalho jil 
possui um panlgrufo, (mico, com a seguinte redação: 

"Parúgrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo rele· 
vnntc, podcrú o Presidente suspender o julgmncnto, desis· 
muu:lu nova audiência." 

i: par{tgrafo que deve ser mantido. 
O projeto do nohrc Senador Nelson Carneiro merece, porém, 

:.tpnww;ão. Realmente, tratanJo-se de "rcclamatória plltrima'', não 
h ii ncccssidmlc da convlicaç~o de todos os intt:rcssados que poderão 
ser substituídos por dirigente sindical da categoria. 

Nossn p:trcccr é favor{tvcl, nos termos da seguinte emenda: 

EMENDA No 1-CLS 

u) Acrcsccntc-sc esse pnr{tgrafo, que seria o 2~J, ao art. 844 da Con
solidaç~o U~ts Leis do Trabalho, com a seguinte redução: 

"~ :!\' Quando se tratar de rcclamutórÍ<l plúrimu ou 
··.Uç<io versando cumprimento de decisão normativa, os empre
g:tdos. S<tlvo quando nominalmente intimados para prestar 
depoimento pr.:sso~tl. poderão ser substituídos por dirigente 
sindical d~t categoria," 

b) O aluai parilgra fo único do art. 844, passará a ser§ 1•. 
Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, cm 28 de abril de 1977.- Jessé Freire, Pre· 

sidcn te - Ruy Santos, Relator - Braga Júnior- Jarbas Pasoarlnho 
-Nelson Carneiro- Franco Montoro- Oslres Teixeira • 

PARECERES N•S 135 E 136, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1976, qu• 
"assegura direitos à promoção e aproveitamento do empreaado 
em atividade privativa de habllitaçio quaiiOcada". 

PARECER N• 135, DE 1977 
Da Comissão de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Otto Lehmann 

O objetivo do ilustre Senador Franco Montara, uo propor a 
alteração dos §!i I•' c 2• do arl. 461 du Consolidação das Leis do Tra
bnlho é fazer com que, nns empresas onde o pessoal estiver organiza
do cm quadro de carreira, as promoções se façam "alternadamente 
por merecimento c por antiguidade, dentro de cada categoria 
prolissional". 

No atendimento u esse escopo, a proposição sob nosso exame 
funde, numa só, as prcceitu~ções contidas nos parágrafos 2• e 3• do 
artigo cm vigor c ~tssim obtém o acréscimo pretendido sem carecer de 
aditamento numérico. 

Aqui cabe ressaltar, desde logo, o preciso atendimento à técnica 
legislativa, aspecto cm que a proposição se apresenta irretocável. 

Assim, nos precisos termos da Justificação, 

",, quando existir quadro de carreira organizado na 
empresa empregadora, as promoções dos empregados obe
decerão, alternadamente, os critérios de antiguidade e mere
cimento. Assim, i1 regra mencionada no caput do art. 461, se· 
gundo a qual "todos os que estejam nas mesmas condições de 
serviço dcvcrfto rcccbt:r o mesmo sulário", decorrência do 
princípio constitucional do "salilrio igual pura trabalho 
igual", acrescentou-se cssu norma, também indispensável, da 
permissão de o empregado mais antigo ou mais capaz estar 
cm sinwçi'io diferente e melhor remunerada em race da 
pe~.:uli:tr organização da empresa c condições ajustadas pelos 
próprios interessados.'' 

Como se tratu de matéria de Direito do Trabalho, cabe a esta 
Comissflll cxaminú-la no m~rito. 

Sob este aspecto, cumpre assinalar que a altcruçào proposta não 
prejudica o poder dirctivo do empregador sobre u empresa, mus 
apenas :nnplia aquele condicionumcnt.J ;1o princípio da isonomia 
salarial, esposado pelo caput do artigo, no exercício da faculdade 
insubstituível de rc:tlizar promoções c mclhorh1s salariais. 

Scr:'1 henélí~.:o ii própria organização cmprcsariul que as promo .. 
çll~.:s se décm :t nível de carreira cm cada categoria pron:ssional, 
aprovcitmtdo-sc, na funcrto qualilicada, quem a exerça por muis de 
dois anos, cst(tgio proh:ttório suficientemente amplo pura o exame 
dl) sl!LI dcsr.:rnpcnho. 

Nq que t~tngc it juridicidade, cstadcia-sc o projeto l.llll umpln 
c.\cgcsc da prúpria Justiçu Trahulhista, como se demonstra nos uc6r
Uãos citados na Justificação, a~.:olhcndo a tese segundo a qual, uo 

\ 
\ 

' ' 
----------------:---------------:----:--:-------,..,""!'~·~~~~~~~,...,..~~,r"~r·'!t:''~·,'",!"''rl"!'~,"':-t"""'""'~~r~~ 

l~>·::li .!i!; )r ·.\'Gl h-:.!11/ • .'~i 'f'·'~i. \\':-'I I,',\ .... !r:'~·:· 
! ,.:. ,'1 ····.'~t· l'"i'.'~:_;.,( .t;~~,~~~~; r, 1' . '\ r ,,.! 

;, . .,·I .. \·,:',. ~··1 ·'.:·L::.·;·,'•,'i~);~!·." ;·:· ... ,.,;·:.\~:· ,, j[,__. ·.~:··;.\\ :·.~·:, .1,
1
/ 

,, 
•• I'( 



Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 4 1309 

exercer funções de superior hierarquia, faz jus o empregado tanto 
aos respectivos salários coma ao novo enquadramento. 

Atende, ademais, o projeto a um preceito de equidad.e, evitando 
que o empregador usufrua, por mais de dois anos, de uma qualifica
çiío empregaticia superior à paga salarial correspondentemente. 
Finalmente, u aprovação do projeto evitará o congestionamento da 
Justiça Trabalhista, na reinteraçiio de julgados provocados por ape· 
los à exegese, dispensáveis diante da clareza do novo texto legal. 

Portanto, niio contendo o projeto eiva de inconstitucionalidade 
ou injur)dicidade, fiel à técnica legislativa, opinamos cm que prossiga 
em sua tramitação. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1976. - Accloly Filho, 
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Helvldlo Nunes - Henrique 
de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dlao - Paulo Brosoard -
ltalívlo Coelho. 

PARECER No 136, DE 1977 
Da Comlsoio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

O nobre Senador Franco Montara apresenta projeto de lei com 
a finalidade de assegurar "direito à promoçiio e aproveitamento do 
empregado em atividadc privativa de habilitaçiio qualificada". E diz 
na sua justificativa: 

Embora contendo claro objetivo de favorecer o emprega
do, os parágrafos 2o e 3o do artigo, deixaram de consignar 
particularidades que tornariam mais ubrangentes e eficazes 
os direitos que asseguram. Essas particularidades podem ser 
assim sintetizadas: 

a) fazer com que as promoções se déem dentro de cada 
categoria profissional e nível de carreira; 

b) fazer com que seja aproveitado, na funçiio para a 
qual se exija qualificaçiio especial, o empregado que por mais 
de dois anos esteja exercendo tal funçiio. 

A redução proposto, aperfeiçoa os dispositivos do artigo 
461, compatibilizando-os com o espírito que os inspirou e res
tringe o excesso de arbítrio atualmente concedido ao 
empregador. Além disso, incorpora u texto consolidado, a 
respeito de reenquadramento de empregado que exerce na 
empresa, função diversa da estabelecida no contrato de traba
lho, o entendimento dos tribunais, manifestado, entre outros, 
nos seguintes Acórdãos ... " 

A proposição visa dar nova redução aos parágrafos 2' e 3' do 
artigo 461, da Consolidaçiio das Leis do Trabalho. A redução em 
vigor é a sc:guinte: 

"Art. 461. ... " ............. "." .............. . 
* 2Y Os dispositivos deste artigo não prcvaleceriio 

quando o empregador tiver peNSoal organizado cm quadro de 
carreira, hipótese cm que as promoções deverão obedecer aos 
critérios de antiguidade c merecimento. 

* 3' No caso do parágrafo anterior, as promoções deve
rão ser feitas altcrnndumentc por merecimento c por nntigui· 
dade, dentro de cada categoria profissional." 

E pretende o projeto; 

"~ 2Y Os dispositivos deste artigo ntw prcvaleccriio 
quando o c.mpregador tiver pessoal orgunizudo cm quadro de 
cnrrciru, hipótese cm que as promoções dcvcriio ser feitas, 
nltcrnudamcnte, por merecimento c por untiguidudc, dentro 
de cada categoria prolissionul c nível de carreira. 

§ JY No caso do parí1grafo anterior, o empregado que, 
desviado de suus funções na empresa, exercer por período 
superior a dois anos, atividadc privutiva du habilitação 
qualificada, scrú aproveitado nas funções cfctivamente 
dcsempenhndas, observado, quanto u salúrio, o disposto 
neste artigo." 

Como se vê a proposição funde num só os dois parágrafos em vi
gor, que seria o 2Y e, no§ 311, trata de desvio de função. 

Este problema tem suscitado várias reclamações trabalhistas c 
algumas com decisão favorável, segundo informa o autor da proposi .. 
çào. 

3. A Comisstoo de Constituição e Justiça opinou favoravelmen· 
te i1 proposiç:io, dizendo o Relator Senador Otto Lehmann: 

"Serú benénco à própria organização empresarial que as 
promoções se dêem nível de carreira cm cada categoria pro .. 
lissional, aproveitando-se, na função qualificada, quem a 
exerça por mais de qois anos, estágio probatório suficiente .. 
mente amplo paru o exame do seu desempenho. 

No que wngc :i juridicid:~de, estadeia·se o projeto em 
ampla exegese da própria Justiça Trabalhista, como se 
demonstra nos acórdãos citados na justificaçiio, acolhendo a 
te.r.;e segundo a qual, ao exercer funções de superior hierar .. 
quia, faz jus o empregado tanto aos respectivos salários como 
ao novo enquadramento," 

4. O nosso parecer é favorável. Em verdade o projeto trata ape· 
n:1s de regularizar o desvio de função que já existe no serviço público, 
c que a Justiça do Trabalho tem reconhecido. Niio se compreende 
que um empregador reconheça a capacidade de um servidor de me .. 
n0r categoria, e lhe dê atribuição mais alta sem lhe assegurar salário 
correspondente. O reconhecimento do mérito é útil a qualquer em· 
presa: mas com u retribuição ju·sta de salário. O auto-didatismo nem 
sempre é c.:~:nsurúvel: tem aliás sido norma nas especializações cm 
gn1u haixo. E hil opcrilrios que se firmam às próprias custas, apren
dendo c lutando. 

P~1reccr favorável. Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, 28 de abril de 1977.- J.W Freire, Presi· 

dente- Ruy Santos, Relator - Nelson Carneiro - Franco Montoro 
- Osircs Teixeira -Jarbas Passarinho- Braaa Júnior. 

PARECERES Nos 137 E 138, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Seoado n' 165, de 1976, que 
"dispõe sobre o cálculo da remuneração a que oe refere a Lei no 
4.090, de 13 de julho de 196Z, que Institui a gratlficaçio de Na
tal para os trabalhadores", 

PARECER No 137, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Italívio Coelho 

Prt:tcndc o ilustre S~:nador Vasconcelos Torres, no projeto sob 
nosso exame, incluir, no cúlculo da gratificação de Natal para ostra· 
halhadores, paga anualmente, nos termos da Lei n'4.090, de 13 de ju
lho de 1961, as gratificações, horas extras e adicional noturno. Para 
tal fim, acrescenta um parilgrafo, o 3Y, ao art. I' do citado diploma le· 
gal. 

Salienta, najustincaçno, que os empregadores, dando interpreta
çilo restritiva no termo rt:muneruçiio- que considera abrangente do 
total das rendas <ILII'cridas pelo empregado- não incluem, na gratifi· 
~:ação natalinn, o pcr~:entua\ relativo a horas extras, "o que contraria 
todu a sistem:"Lti~.:a vigente, furtajurisprud~ncia c o intuito da Lei". 

Trat:u1do-sc de Direito do Trabalho, cumpre a esta Comissão 
examinar o mérito do projeto. Neste passo, considerada a proposi .. 
çl1o pelo seu intuito d~: facilitar a exegese do primitivo texto legal, 
dilndo ~:onseqliência normativa U jurisprudência dominante, opina .. 
mos no sentido dt: que deve prosseguir cm sua tramitação, com uma 
ressalva, cm lt.:rmos de supressiio das palavras "as grutificações", 
pon.Jue cstas nl1o têm sido acolhidas, nem na maioria dos julgados 
nem na melhor doutrinu trabulhista, como componentes necessârios 
da "rennlneraçtlll". 

Decerto, tanto as horas extras como o adicional noturno são 
per~:entuais estritamente ligados :'t paga laboral, como clnru contra .. 
prcstaç~o de serviço dn empregado, convocado pelo empregador 
i1qucla continuid:H.Ie, cm proveito da mesma utividnde puru que o 
L'lllllnltllll 1.' ~:!aro hL·ncfício cconllmico dn empresa. J(l us gratificu .. 
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cõcs implicam, geralmente\ cm uto de liberalidade patronal, assim 
dc.~cuhidu a sua incorporncrto como elemento da rcmuncruçào. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovaçtto do Projeto, por 
licl íatécnica Jcgislativ<a, constitucional c jurídico com a seguinte 

EMENDA No i·CCJ 

Ao~ Jv do art. I' da Ld n' 4.090, de 13 de julho de 1962, que o 
art. I'' do projeto pretende acrescentar, dê-se a seguinte redução: 

"~ 3'' No cálculo d•a remuneração u que se refere o & J9 
deste urtigo, incluem-se as horus extruordinárias c o adicional 
noturno recebidos pelo empregado." 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976.- Gustavo Capane
ma, Presidente, cm exercício - ltalívio Coelho, Relator - Helvídlo 
Nunes - Otto Lehmann - Eurico Rezende - Leite Chaves - Hen
rique de La Rocque. 

PARECER N• 138, DE 1977 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Franco Montoro 

Propõe o cmincntc Senador Vasconcelos Torres, no presente 
projeto, o acréscimo de um paritgrafo ao art. i' da Lei no 4.090, de 13 
de julho de 1962, de modo a que, no cálculo da remuneraçüo do 13• 
s~liúrio, scjum comput•adus us gratificações, us horas extruordinárias 
e o ~1dicionul noturno. 

Em sua passagem pela douta Comissiio de Constituiçüo e Jus
tiça, que lhe ofereceu parecer favorável, o projeto recebeu emenda 
que suprimiu as "grmincaçõcs" do referido cálculo, por entender 
que aquelas tôm um caritter de "liberalidade patronal", sendo, assim, 
.. desc<1bidu u sua incorporuçüo como elemento da remuneração". 

Em verdade, a jurisprudônci" uniforme dos Tribunais de se
gundu instünciu de h{l muito corporificou, cm suus Súmulas, o vín
culo s;.llarial de que se revestem esses adicionais. Entende-se, pois, 
como integruntes du rcmunemçiio tanto as gratificações como as 
horus extras, acrescidus ou não do adicional noturno, desde que 
pag"s com habitual idade. 

B"sta ver, por exemplo, o que dizem as Súmulas nos 45 e 60 do 
Tribunal Superior do Trabalho, ln verbis: 

"45- A remunemçtto do serviço suplementar, habitual· 
mente prestado, integra o cálculo da gratilicaçuo natalina pre
vista na Lei n<'4.090, de 1962." 

"60- O adicional noturno, pago com habitualidade, 
integm o salário do empregado pan1 todos os efeitos." 

O mesmo requisito da h"bitualidadc seria exigido para as grali· 
fic;.Jçõcs, uté porque, nesse sentido, prescreve uma outra Súmula, esta 
do Supremo Tribunal Federal (n' 459) editada ao tempo em que lú se 
julgavam questões do Direito do Tmbalho. A despeito, parece-nos 
acertada a Emenda n• 1-CCJ, uma vez que, nem sempre, as gratinca
cões correspondcm <1 contruprestnções de serviços, circunstância 
que, uinda hoje, provoca acirrudus contendas judiciais quanto à sua 
integrncão, por exemplo, no cúlculo das indenizacões a que se refere 
o art. 477 c seguintes da CLT. 

O projeto~ unte o exposto, não tcr{t qualquer n:percussfto nu cco
nomhl dus empresas, porquanto o chumado "direito sumulado", por 
sua força norm:.ltiva, j{l obriga o cõmputo dos adicionais cm cu usa 
no 1311 salf1rio. É, pois, umu questão pucílicn, sendo o seu mérito o de 
incorporur num texto legill aquilo que jú estú consumudo pelu juris
prudência. 

Nestas condições, somos pelu uprovuçào do projeto, nu forma 
de emenda substitutivu c.Ju Comissão de Constituição c Justicu. 

Sala das Comissõc,, cm 2S de abril de 1977.- Jessó Freire, 
Presidente - Franco Montoro, Rci"tor - Jarbas Passarinho -
Nelson Carneiro- Oslres Teixeira- Braga Junior . 

PARECERES N•s 139 E 140, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' JS2, de 1976, que 
"acrescenta parágrafo único ao art, 439 do Decreto-lei n• 
5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra
balho)". 

PARECER N• 139, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador ltnlívio Coelho 

De autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, u proposiçuo sob 
nosso ex:unc visu a proibir, mediante acréscimo de par{agrafo único 
ao art. 4.19 da Consoliduçiio das Leis do Trabalho, a conccssiio de 
aviso prévit>, pelo empregado menór de 18 (dezoito) anos, sem assis
téncia dos seus responsúvcis legais. 

No mérito. o projeto ô digno de acolhida tanto mais quanto 
atende ao princípio geral da lei trubulhista, que reconhece a incapaci
dade relativa do trabalhador entre os 12 (doze) e os 18 (dezoito) 
"'""·de nwncira implicita (art. 402 da CL T), harmonizando-se com 
prt!!.!Citos explícitos da lcgisluçi10 civil, que acode o menor com a 
assist~ncia dos p:lis ou responsáveis, vúlida, na legislação do traba
lho. u c.xtcnsão desse instituto tutelar nos precisos termos do art. 81' 
da Consoliduçiio das Leis do Trabalho: 

"1\rt. H'1 As autoridades administrativas e a Justiça do 
Traballw. nu falta de disposições legais ou contratuais, dcci· 
dirüo, wnfnrrnc o caso, pela jurisprudência, por an:.dogiu, 
por e'Jllidadc c outros principias c normus gerais de direito, 
princiralmcntc do direito do trabalho, c, a indu, de acordo 
c.:om os usos c costumes, _o direito comparado, mas sempre de 
maneira quc nenhum interesse de classe ou particular preva
leç;.l sobre o interesse público." 

Quanto it juridicidadc da proposiçüo, ressalte-se que atende uo 
precnc.:himcnto de uma lacuna da lei, evitando seja obviado por exe
gese contraditória c facilitundo sua aplicucão, por viu do aforismo da 
hermenêutica, segundo o qual interpretatio cessai ln daris. Confi· 
guru. assim. um aperfeiçoamento da própria sistemática trabalhista. 

Assim, somos pela upcovaçiio do Projeto de Lei do Senado n• 
152, de 1976, pcla convcniêncin no mérito, por jurídico e constitucio
mll, scm qu:1lquer civ:1 de redacão e técnicu legislutiva. 

Sala das Comissões, cm II de agosto de 1976.- Accioly Filho, 
!'residente -ltalívio Coelho, Relator- José Lindoso- José Sarney 
- Helvídio Nunes- Nelson Carneiro- Dirceu Cardoso - Henrique 
de La Rocque. 

PARECER N• 140, DE 1977 
Da Comissiio de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 
O nobre Senador Orestes Quércia apresentou um projeto de lei, 

que tomou o n• 152, de 1976, acrescentando "parágrafo único ao art. 
4.19 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943". Este artigo 
dispõe: 

"Art. 439. f: licito ao menor nrmar recibo pelo 
pagamento dos sal{lrios. Trutundo-se, porém, de rescisito do 
~.:ontrato de tn1bulho, í: vedado ao menor de 18 unos dur, sem 
assistência dos scus rcsponsúveis legais, quitação ao emprega
dor pelo rcccbimento du indcniznçào que lhe for devida." 

2. Na sua justincuçào, diz o representante do Estado de Silo 
Ponilo: 

"Nos (Jitimos tempos, tem-nos chegado ao conhecimcn· 
to, i.\ ocnrrênciu habituul com que empregadores incscrupu
losos t~m burlado a inc:~pcriência de empregados mt~nores de 
dezoito (I H) anos, uo obter o aviso prêvio dos mesmos, sem a 
devida c nccesstlri:l assistência de seus rcsponsúvds legais. 

Embora, o urtigo 4.19 da Consolidação das Leis do 
Tn1halho, Jn cusu, seja si lente, por inferênciíl lôgicu dn nossa 

)1- ' \, I 
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sistcm:'ttica jurídica é invúlido o aviso prévio concedido pelo 
menor de dezoito (I H) anos, sem assistência de seus rcsponslt
vcis legais, 

Com c: feito, p;.tru fins trabalhistas, considera-se menor, o 
trahallwdnrde 12a 1Hanos(CLT,art.402)," 

J. Com a SLHI rroposicão pretende o Senador Orestes Quércia 
acrescentar um parúgrafo único, ao art. 439 da Consolidação das 
Leis do Trahalho, com a seguinte redação: 

"P;trúgr;.tfo único. Incorre na proibição deste artigo a 
concessão de aviso prévio por parte do empregado menor de 
I X anos." 

4. Não deixa de estar implícito no art. 439 que o menor não tem 
capo.tcidadc para apresentar aviso prévio. Se o menor pode firmar 
recibo pelo p<tgamcnto de salúrios, já na recisão do contrato de tra
balho ele tem que ter a assisténcia dos seus responsáveis 11pclo rece
himento da indcnização que lhe for devida". 

Opim1mos desse modo, favoravelmente, ao Projeto de Lei nq 
152, de 1976, jit com parecer favorúvcl da Comissão de Constituição 
c Justicu do Senado. Salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, cm 2H de abril de 1977. - Jessé Freire, 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Nelson Carneiro - Franco 
Montoro- Osires Teixeira -Jarbas Passarinho- Braaa Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O Expediente lido 
vai it puhlicacão. (l'au"t.) 

A Presidência convoca sessão cxtruordinúria a realizar-se hoje, 
t1s I H horas c JO minutos. neste plenário, destinada à apreciação dos 
Projctos de Resolução n'·'S 13 c 14, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a Mesa, 
projctos de lei que serão lidos pelo Sr. J'.l-Sccrctário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1977 

Aplica ao dirigente sindical candidato a carKO eletho o 
disposto no art. 14 da Lei no 6.055, de 17 de junho de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i<' Ao dirigente sindical candidato a cargo cletivo que, por 
força de Lei, esteja obrigado a desincompatibilizar-se, aplica-se o dis
posto no art. 14 da Lei n' 6.055, de 17 de junho de 1974. 

Art. 2<' Esta Loi entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 311 R~vognnl-sc us disposições em contrário. 

JustiDcaçiio 

Por força de lei, os dirigentes sindicais são obrigados a se desin· 
compatibilizarem dois meses antes das eleições, para disputarem a 
vereança. 

O Ministí:rio do Trnhalho acaba de informar às respectivas enti· 
dadcs sindicais, atendendo consulta, que, cm face da ausência da 
lcgislaçfto a respeito, os dirigentes que forem candidatos à vereança 
não poucrfto perceber a grntincaçào que normalmente percebem 
(artigo 521, paritgrafo único, da CL T). 

lo uma situação difícil porque se encontram afastados do serviço 
para ocuparem cargo de direçào no Sindicuto, do qual devem desin
compatibilizar-se, o que os obrigu a licar, durunte dois meses, sem 
qualquer remuneração. 

A Ld l't:tleral bent:ficia os servidores públicos, bem como os 
empregmlos de emprt:sas conct:ssionúrias do serviço público, auto
rizando, inclusive, o seu pagamento, ainda que as funções que exer
çam nilo lhes ohriguem t1 dt:sincomj')atibilizaçào. 

Sala das Sessões, cm J de maio de 1977.- Jarbas Passarinho. 

LEG/St.A('..10 CITA DA 

LEI N•6.05S, DE 17 DE JUNHO DE 1974 

1\stubclccc normus sobre u rcullzuçilo de clclçõc• cm 1974, 
e dó outrus provldêncius. 

Art. 14. Ao servidor público, sob regime cstututário ou niio, 
dos órgãos ou entidades da administruçào dircta ou indireta da 
UniUo, dos Estudos c dos Municípios, inclusive os empregados das 
cmpresus concessionárias do serviço público, licu ussegurado o 
direito ii percepção da remuncruçào, como se cm exercício de suas 
ocupações habituais estivesse, durante o lapso de tempo que mediar 
entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia se
guinte ao da eleição, mediunte simples requerimento de licença para 
a promoçi'io de sua campanha cleitorul. 

( ;~s Comi.l'.l'ries de Consriruicão t' Jusrica ,, de Legislacão 
Social. J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1977 

Altera dispositivo da Lei OrKânlca da Previdência Scclal 
(n' 3.807, de 1960), para o fim de Instituir regime especial de 
assistência médico-social para crianças. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' E: acrescentado ao art. 45, da Lei no 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgúnica da Previdência Social), o seguinte§ 4•: 

"~ 4\' Na prestuçi'io dos serviços referidos neste e no art. 
52, o Instituto Nacional de Previdência Social estabelecerá 
sistema permanente de assistência mi:dico~social a crianças 
de monos de quutorzc anos do idade, a ser implantado grada-
tiv~Jmentc," · 

Art. 2~' Esta Lei entrará cm vigor na da tu de su.a publicaçfio. 
Art. Jl' Rcvog<~m-se as disposições cm contrário. 

J ustificaçio 

Investir previamente na criança, scju qual for o setor do inves
timento, mas particularmente no flmbito da suúde c da educaçfio, 
equivale, seguramente, ~~ prepurar um pais forte pura o futuro. Sim, 
porque, apcsur de lugar-comum, a criança ê o homem do amanhã, o 
futuro da Pátria. 

Quando esse investimento se realiza, como aqui pleiteado, no 
úmbito da previdência social, traduzindo-se cm especinca e encaz 
assistência-médica, a conseqUência também pode ser traduzida em 
enormes vantagens pura o sistema, a começar pela redução propor
cional do número de adultos que prccisuri'io recorrer uos auxílios c 
pensões. 

O que o projeto almeja, pois, busicumcntc, ê suavizur os encar
gos pesst)ais c familiares que ainda persistem, rclativumcntc ao 
acompanhamento da saúde dus crianças, mediante a imposição de 
tal ónus i1 instituiçr\0 prcvidcnciária, como um autêntico investi
mento pn!vio nas crianç<IS brasileiras. 

Saiu das Sessões, cm J do maio de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇ..10 CITADA 

LEI N' 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Com a rcdaçiio dada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 
1973 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

CAPITULO XIII 
Da Assistência Médica 

Art. 45. A assistência médica, ambulatorial, hospitalar ou 
sunutorial, compreender(! u prestação de serviços de natureza clrnica, 
cirúrgicu, farmacêutica c odontológica aos bcncliciários, cm serviços 
próprios ou de terceiros, t:stes mediante convênio. 

~ )I' Para a prest:Jçào dos serviços de que truta este urtigo, 
podcrlt li prcvidênciu sociul subvencionur instituições sem nnulidade 
lucrativa, uindu quejú auxiliadas por outras entidades públicas. 
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* ,::!1• Nos ~.:nnvênillS com entidades hcncliccntcs que utendcrn 
uo público cm 1:wra/, u previdência social poderú colaborar pura a 
complcmcntuçào das respectivas instalucõcs c equipamentos, ou 
fornecer outros recursos matcriuis, paru melhoria do padrão de 
ntcndimcnto dos bcnclici{lrios. 

* Jll Para fins de assistência médica, a I ocuçào de serviços entre 
profissionais c cntidudcs privadas, que muntém convênio com a 
previdência social, não determina, entre estu c uqucles profissionais, 
qualquer vínculo cmprcgutício ou funcional. 

(tis Comú'JtJt•s dt• Constituição e Ju.\'tica, dt• Legislação Soda/ 
t' dt• Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) - Os projetes que 
ucubum de ser lido, após publicados, serão enviados às comissões 
competentes. 

Sobre u Mesu, requerimento que ser(Jlido pelo Sr. ]9.Secrctário. 

iO lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 97, DE 1977 

Requcrr.:mos urgc!ncia, nos termos do art. 371. ulinca c, do 
Regimento, pura o l'rnjcto de Lei do Senado n• 84, de 1975, que 
tn1miw r.:m conjunto cornos Projetas de Lei do Senado n~'s 90 c 310, 
de 1976. 

Sal:1 das Sessões, cm J dc maio de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- De acordo com o 
disposto no art. J75, item III, do Regimento Interno, este requeri
mento ligurarú na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, 
requerimento que serú lido pelo Sr. I'='·Sccrctúrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 98, DE 1977 

Nos termos do urt. 2J3 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo 
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, em Belo 
Horizonte, nas solenidades de comemoração do "Diu do Trabalho". 

Sala das Sessões, cm 2 de nwio de 1977.- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O requerimento 
lido serú encaminhado ao exame da Comissão Diretora, nos termos 
regimentais. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Fura h, 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o so
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Depois do Decreto-lei n'' 200, de 1967, tornou-se norma, na 
udministraçiio federal, propor. uo funcionalismo, a opçilo entre o re
gime estututiorio c o da Consolidação das Leis do Trabalho, encora
jando-se a escolha da situação trabalhista, sob a promessa de que os 
optantes conservuriam todos os seus direitos. 

No caso da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado 
do Rio de Janeiro, os professores vir:tm-sc na contingência de optur 
pelo regime da CL T, cm face da perspectiva de serem transferidos 
para um Quadro Suplemcnt:tr c, provavelmente, removidos, unte 
possível intcrpn:taçào do parf1grafo L1nico do art. 2\' do Decreto n~' 

75.47X, de 1975. Mas, optando, ficavam protegidos, quanto à função 
cstatut{Jria, pelo direito lt aposentadoria, nos termos do art. 211 du Lei 
n' 6. I 84, de 1974, cujo url. 4• declara: 

"A União custearú, nos casos dos funcion{trios a que se 
refere o art. ]\',a parcela de aposentadoria correspondente uo 
tempo de serviço prestado sob regime cstatut{Jrio." 

Tal norma se reitera no urt. 5\' c seu purúgrafo do Decreto nY 
75.478, de 1975, fiel ilqucla protcção ao direito adquirido, prevista 
no nrt. 153, § 3•, du Constituição. 

Ocorre que esses professores, como outros profissionais liberais, 
sr1o, na m:doria, aposentados pelo INPS, como profissionais autô· 
no mos, situuçào consideradu irreversível e definitiva, segundo intcr· 
pretação do Sccrctúrio de Recursos Sociais daquele Instituto. Assim, 
um dispositivo da Lei Orgi1nica da Previdência Social estaria ferindo 
u proteçru.1 constilucional ao direito adquirido, no caso desses profes
sores, c de outros profissionais liberais, dcnucnte do estabelecido na 
Lei n• 6, I H4, de 1974, c no Decreto n• 75.478, de 1975. 

Em longo parecer, examinando todos os aspectos jurldicos do 
problema, principalmente a sua conotação constitucional, o jurista 
Cluudinor Luttgards Cardoso de Castro, advogado da Federação 
das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, concluiu: 

"0 que i: preciso fixar, portanto, ao final de toda esta 
longa viagem por textos legais novos c velhos, é que não hâ 
proibição alguma para que um segurado do INPS, nas condi
ções dos nossos optantes, venhu a usufruir de duas aposen
tadorias, O que, aliús, significa a realização da Justiça Social, 
pois não seria lícito querer-se, num Est,ado que tem o bcm
estar da colctividadc como meta máxima, a pauperização, ao 
final da vida, de elementos que deram tudo de si pelo pro
gresso c pela dignificação da comunidade a que pertencem e a 
que devotada mente servem.'' 

Outros juristas têm opinado, especificamente no caso daqueles 
servidores optuntes c, quunto aos proventos da aposentadoria, con
cluem: 

"a) a União i: obrigada a custear u parcela da aposen
tadoria correspondente ao tempo de serviço prestado sob o 
regime estatutário: c, pura isso, terá que incluir, anualmente, 
no respectivo orçamento, dotação cm favor do INPS, que 
ser{t a repartição pagadora, cumprindo-se o que estatui o art. 
41• da Lei n' 6. 184, de 1974; 

b) o I N PS, conseqUentemente, com essa provisão orça
mcntúriu, h:rú que arcar com a parcela da aposentadoria 
correspondente ao tempo de serviço que o optante prestar 
sob o regime da CL T: 

c) o optante não poderá sofrer nenhum prejuízo em rela
ç1w aos direitos adquiridos c relativos i\ aposentadoria, prole
gido que csltl pelo art. 2•, parágrafo único, da Lei n• 6.184, de 
1974, c art. 5• do Decreto n• 75.478, de 1975," 

Qualquer mandamento da LOPS, em contrário, vai ferir o art. 
15J, ~ )1•, da Constituição, se, ao optar, o servidor já era beneficiário 
de aposentadoria como profissional autônomo, mas,. continuando a 
servir sob o regime da CL T, a lei lhe garantiu outra aposentadoria, 
parcialmente financiad:1 pela União, por tempo de serviço como 
contr:uado, nos lermos da Consolidação dus Leis do Trabalho. 

Além de tudo isso, no caso específico desses professores, a que o 
INPS pretende cerrar as portas du segunda aposentadoria, a opção 
pelo regime da CLT- que implicava cm perda de vantagens só atri
huídas aos estatut(trios- decorreu, principalmente, dos termos da 
Circular n'' J, de 1975, da presidência daquela Federação, datada de 
26 de março de 1975, cujo inciso 1.2. mandava "esclarecer aos que 
d"scjarcm optar por emprego da FEFI EG, o regime da legislação 
trabalhista, que não sofrerão prejuízo aiKum em seus direitos, terio 
apenas alterado o seu ''status'' juridlco''. 

Assegurada tu! guruntin, se tuis funcion{trios não optassem pelo 
regime da CL T, seriam devolvidos às repartições de origem, nos 
lermos do pmúgml'o único do urt, 2• do Decreto n• 75.478, de 1975. 

Finalmente, o purúgrufo único do urt. 6• da Lei n• 185, de li de 
dezembro de 1974, i: concludente, esclarecendo a decluraçi\o do seu 
caput, no que t:.tnge ~~ lrunsferi!nciu de liliaçUo previdenciárin, no 
dispor: 

"O disposto neste artigo 11r1o implica restrição ou preju!· 
zo d~.: qualquer natureza paru os servidores que eram anterior
mente segurados do INPS, considcrundo-se de filiuçi\o a este, 
paru todos os efeitos, os períodos durunte o qual cstiverum 
filiados ao li' ASE," 
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Trat~Hil! dc lcgislaçi'io especial. Assim, ni'in pode ser contrariada 
por prcct:ito de lcgislaçi'io geral prcvidcnciúria, du LOPS, por cx.cm
rlo, scja~lhc anterior nu postl!rior. PorqUt.: é regra de hcrmc.:nêutica, 
r.:onsuhst~tnciad:t na Lei de Interpretação do Código Civil, que a lei 
gt:r:d não n:voga a cspt:cial nem esta revoga aquela. lnadmitida a du
pla uposcntadoria no INPS, adrnitir-sc-ú, porém, se prevista cm lei 
t.!Spccial, como é \I caso, ainda mais conngur:1dn o direito adquirido. 

Além do mais, a ld- portanto a sua intcrrrctaçiio- niio pode 
refugir nos princípios da ética c da moral. Seria imoral se o Estudo 
tivcsst: editado leis cspl!d:lis, com o intuito de forçar aqueles 
funcion:'trios a uma opçfto trabalhista, sustentando a garantia de to
Uns os seus direitos, c, depois, uma lei geral da Prcvid~ncia Social 
viesse impedi-los de gozar urna :.tposcnt:.tdoria, cuja expectativa 
inlluiu, dccisiv:unente, n:.t su:.topçfio. 

Muitas dessas opções decorrcnun da clant ameaça de transferên
cias abusivas, se permanecessem como estatutúrios. M<ts não upenas 
isso: as leis garantiam-lhes direitos, principalmente quunto à 
aposentadoria, estabelecendo, inclusive, a disciplina do seu custeio, 
como jú demonstramos, 

Par:.t i.JUC o Estado honre os scus compromissos, velando pela 
moralid:tdc c conteúdo ético dos seus próprios atas, só vemos esta 
ai!L:rnativ:.t, nn c:.tso que e:'\pusemos: 

a) a revisfio da Lei Org:inic:.t da Prcvidência Social, no que 
conllita com aquelas outras leis. ou seja, abrindo, claramente, 
t:xceção uo princípio da única aposentadoria; ou 

b) revisão do teta da aposcnt:.tdoriajá conccdidu, com o acrésci
mo correspondente ii nova :tposent;.tdoria, de maneira que, no mon
tante, se contenham os valores daqudc benefício deferido ao 
J'uncionúrio. 

Tais as sugc:Hõcs que nos cumpre fazer :to Ministro Nascimento 
c Silva, da Prcvidênciu c Assist~ncia Sociul, quc, como jurista, não 
pode admitir que o ohjetivo de qualquer lei seja o de produzir uma 
iniqüidado. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Pre>idcntc. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrtinio Portei la)- Concedo a palavra 
ao nobre Scnudor Virgílio Tôvor:t, como Líder. 

O SR. V/RG!UO T.·ÍVOR,/ PRONUNCIA DISCUR
SO (}Uii, ENTREGUE .:1 REV/S,JO DO OR,/DOR, SERl 
I' L' li!. I C/ /!O POSTERIORMENTE. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, conw Li~er. 

O SR. PRESJI)ENTE (l'etrónio Portella)- Concedo a palavra 
~to nobn: l.idcr U:t Minoria, Scn;.tdor Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO I~IDB - SP. Corno Líder, 
pronuncia o seguinte discursü, Sem n.:vbão do orador.) - Sr. 
Presidente.: c Srs. Scnadürcs: 

O nobre Senador Rohcrto Saturnino, cm intervenção fdta, 
neste plcn:'trio, ahordou o problema do linanciamento a certas 
emrrcs:ts c que, no dccom:r d:.t liquidaçiio de empresas, ou através 
do cnc~tminharnt.:nlo normal dns negociações, estavam se revelando 
:tltamente nocivos lt economia nacional. 

Pnr solicitação da Liderunça da Maioria, que pediu indicações 
de rwmt.:s, ll próprio Plcn:'trio, através da intervenção sucessiva de 
piirlilmcntafcs, trouxe uma série desses nomes. 

Vnlta, hoje, o nobre Senador Virgílio Túvora a abordar a 
qt_tcslftll, .. 

O Sr. Virgílio Tóvorn (ARENA- CE)- RetiJ'icando a V. E.x•: 
voltamo~ sexta·fc.:ir:r, ~c.:gumla-J'eira c hoje, 

O SR. FRANCO MONTORO (Mil i!- SI')- Exato. Volta, 
portanto, nov:rmcrltc a tmt~tr da questão, 

f\l:ts hú um aspecto funUamcntal: apesar da insistência com que 
solidtanws o c~d:trccimcnto do ponto de vista da Maioria, não o 
llbtivcmos atê este llHHncnto, 

N:in queremos julgar pessoas: nU o queremos nos ater a episó
dios isoludos que possam ter muior ou menor slgnlficuçüo. Mus, hú 

um fato nbjctívo, s~rio c grave: süo bilbôcs de cruzeiros, segundo 
alguns illltorcs. Por exemplo, o economista t\loysio Biondi, em arti· 
go !.la seç:io de economia do jornal Shopplng News, economista de 
renome, diz: 

Sahe-se qilc o Bunco Centrul já gastou 14 bilhões de 
cruzeiros, cm 3 anos, :tpenas pttra socorrer b:rncos, financei
ras. corrctorus que, depois de muito cspcculur no open 
markct ou lUIS Bolsas de Valores, sofreram prcjuíws c 
c;.tminhavam para u falênciu. Para se ter umu idéia do que 
esses I 4 hilhõcs, ou 14 trilhõcs de cruzeiros velhos significam: 
todo o dinheiro cm eircul:tcão no Br:.1sil, cm junho do Hno 
passado, não i :.r al~m de 35 bilhões de cruzeiros, c, cm dczcm
hro. suhiu a 50 hilhões de cruzeiros. Mais de um terço do 
dinheiro cm circulac;ão, cm resumo, foi usado para "ajudar" 
ns donos de meia dúziu de instituições especuladoras." 

E continua o argumento. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Puuio Brossard (MDB- RS)- Segundo alguns estudio
sos, a cifra ainda~ nwis c/ev:rda, c hcm mais clcvada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Vnss:t Excelén· 
ci:t tem ra1.;io. Ainda hoje, cm artigo do economista Celso Ming, 
publicado no Jornui da Tarde, hú uma publicação com cste título: 
"Um silêncio que compromete o Governo", E começ~! o artigo com 
c.:Stil intcrrog;.rção: 

Quanto dinheiro o Banco Central j:1 colocou cm institui
ções lin:mcciras insolventes'! Eis :ti um mist~rio quase total, 
pnrtlliC as autoridadcs monct:'tri:ls, principalmente as do 
Bmu.:o Centnll, não forncce:m o mapu desse tesouro quase: 
t1ldo ele Ucsuparccido pura sempre. 

Só não é mist~rio absoluto porque ~ possível juntar 
alguns números pinç:.tdos cm balanços c de informaçõcs 
cspilrsi\s. M~1s csst:s números variam muito, dependendo de 
quem fat. a conta, de como se J'az a COilt~t c se essu conta inclui 
ou n:'io corrcç:lo monet:'1ria c outros quebrados. 

A primcinr certc;w ~a de que se devam falar cm bilhões. 
E esses podem ser 10, 14, 17, 20 ou até muis de :!O bilhõcs de 
cruzciros, desvi:.1dos do Tesouro Nacional desde 1974, par:t 
t:rpar r:.tdwduras c rombos abertos por incompetência 
administrativn ou, o que p:.1rccc hcm mais freqUente, por 
corrupção administr~ttiva propriamente dit;.1. Dhmtc dt!ssas 
cifras, os J50 milhões de cruzeiros que o BNDE foi levado a 
c~tnalizar para a Lutfalla parecem ninhari:t, trocadinho dt: 
nadu que sc pinga de qu:.mdo cm quando num cofrinho de! 
~o:;.1dcrnctot de poupança," 

E contimm o urtigo. 
Vê-se portmllo, Sr. Presidente, que o assunto é sério t: grave. 

Tratu-sc, numa pulavnt, daquilo que: sc podia denominar socializua 
ç~o dos prejuízos. Toda a Naç~o paga o prejuí;w, Nós temos um n.:gi
mc sui generis: privatização dos lucros, que são muitos, para algu
mas cmprcsas: c socializaçfio dos prcjuízos, por iniciativ:1 do Gover· 
no. Podemos concordur com isso'! Devemos fiscalizar isso'? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
:tpartc'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Si')- E o Artigo 45 
da Constituiç~o brasileira que diz: 

"Cabe uo Congresso N;rcimwl liscaliz:tr os atlls do Po· 
der E.\c~o:utivo, indusivc os da administrotção indircla," 

f.: função nossa, Sr. Presidente. 
Ouço o upartc do nobre Scnudor Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - V, Ex• ostuvu nos 
clwmundo pura um tcrrtno no quul nós teria mos que faltar uo com-
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promisso assumido de há muito, e renovado sexta-feira de, justamen· 
te, na presença do Senador Saturnino, discutir a parte doutrinária e a 
parte geral da denúncia feita por S. Ex•. Mas, nossas primeiras pala. 
vras vão ser, até, de congratulações. Quando ontem falamos sobre 
salário mínimo, respondendo, aliás, à brilhante oração da Oposição, 
nós estávamos em dúvida se a Oposição bancaria Clóvis, dos Fran· 
cos, quando balizado: se ia queimar o que adorava ou se ia adorar o 
que queimava anteriormente. Nós nos rcferlamos ao DIEESE c ao 
Sr. Aloysio Biondi. Jâ ouvimos V. Ex•, hoje, a ele dar guarida no seu 
discurso e, ao mesmo tempo, fornecer as homenagens a que faz jus 
pela sua inteligência. Segundo: eminente Senador, não tem o Gover· 
no - como V. Ex• verá quarta ou quinta-feira, se o seu ilustre 
comandado chegar e para não termos que fazer repetições- dúvidas 
sobre a versão governamental: sobre a nossa verdade; sobre a ação 
do Banco Central: sobre a necessidade que houve de fomentar nosso 
mercadú financeiro- incipiente como era e sem condições de sustcn· 
tar o desenvolvimento a que este País faz jus, com as corretoras, 
financeiras, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento. As 
crises sofridas silo pagas justamente por este desiderato, e pela neces· 
sidade de ser atingido rapidamente esse desenvolvimento. Finalmen· 
te, deve-se analisar o que houve, instit,uição por instituição, porque o 
Governo não tem nada a negar. Apresentados todos os fatos, vamos 
discutir a CPI que V. Ex• deseja. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Parece que 
V. Ex• inverte os fatos. Apurados os fatos, esclarecidos, aí sim é que 
se instala a C PI. A CPI é exatamente ... 

O Sr. Vlrslllo T6•on (ARENA- CE)- Perdão, apresentados 
aqui os fatos, vamos discutir da i:onveniéncia ou não, da pertinência 
ou não, da necessidade ou não de explicações suplementares que 
mereçam ser objeto da CPI. Esta é a posição da ARENA, esta é a 
posição da Maioria. E acreditamos que a impaciência da Minoria,jâ 
tantas vezes aqui nesse plenário demonstrada, deve ceder um pouco c 
esperar até quarta ou quinta-feira pelo seu bitoMier das ciências 
cconômicas nesta Casa. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Darei, cm segui· 
da. 

Mas os fatos, qucjâ são públicos, nobre Senador Virgllio Tâvo· 
ra, justificam: mais do que isso, impõem essa medida. V. Ex• mesmo 
acaba de fazer referência à CGI -Comissão Geral de Investigações 
- que instaurou inquérito sobre isso. Inquérito cm investigação 
secreta: mas a função é do Congresso. Acabo de ler uma disposição 
da Constituição. Será que um assunto dessa relevância, que chega ao 
vulto de vinte bilhões de cruzeiros, prejudicando toda a economia 
popular, não merece a atenção de V. Ex•? Hã motivo suficiente para 
que o próprio Executivo, através de uma CGI, trate da matéria c 
V. Ex• ainda têm dúvida sobre a conveniência de que o Congresso 
apure esta matéria! 

O Sr. VIJ1DID Tbora (ARENA- CE)- Eminente Senador, se 
me permite o aparte, através de uma CGI, não: da CGI. A CGI 1: um 
órgão permanente, que existe desde 1968. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• faz uma 
retificação de ordem gramatical. lnstaurou·se um processo na CGI; 
mas, o fato i: o mesmo. O que nós queremos 1: que se instaure uma 
investigação no Congresso, para apurar isso, porque a matéria é 
grave. 

O Sr. Hellor Dias (ARENA - BA) - Permite nobre Senador 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nobre Senador, inicial· 
mente, de tudo quanto se tem publicado c se tem ouvido chcga·sc à 
agradável e indiscutlvel conclusão de que há absoluta liberdade de 
imprensa, no Pais, porque os principais órgãos de divulgação vêm 

cuidando do assunto oru veiculado, com veemência por V, Ex•, 
cm termos, muitas vezes, descorteses, com insinuações que nilo de
veriam existir, sobretudo quando se lança uma ponta de dúvida, 
inclusive, quanto à posição, no particular, do ilustre Senhor Presi· 
dente da República. Já estou e já estamos acostumados com o lcvan· 
lamento dessas suspeitas, através dos tempos. Mui tos dos que silo, 
hoje, integrantes da Oposição, nesta Casa, acompanharam insinua· 
ções dessa ordem, no tempo cm que era Presidente da República o 
grande estadista que foi Getúlio Vargas. E de muitos dos seus oposi· 
tores, hoje- como há pouco tempo assistimos, com prazer, cm rcu· 
nião do Senado - não pouparam elogios à personalidade, ao 
espírito público e à honradez daquele ilustre homem público. Mas, 
meu caro colega e eminente Senador, a segunda nota, repito, a scgun· 
da nota, do ilustre Ministro do Plancjamcnto parece orrcspondivcl. 
Se esses fatos fossem destruidos é que poderia prevalecer alguma das 
suspeitas aqui argUidas pela ilustre Oposição. Primeiro, temos que 
ver que este dinheiro saiu em beneficio de uma colctividade, porque 
não estava cm jogo apenas o destino de uma empresa. Mas, como o 
Brasil vivia uma fase de recesso, a liquidação dessa organização 
poderia determinar uma deflaeraçào cm série de outras falências, cm 
face do período critico por que passava a indústria têxtil no Brasil. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E outras fali· 
ram. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - No particular, o que 
mostra u nota do ilustre Ministro é, primeiro: que o auxnio concedi· 
do de 350 milhões não foi para as mãos dos responsáveis c dos 
dirigentes da empresa: eles não pegaram nesse dinheiro. Segundo: 
que os responsáveis pela empresa tiveram de assinar através de 
documento hâbil u garantia pessoal pela qual respondiam seus bens 
pessoais para cobrir o patrimõnio líquido negativo apurável. Mais 
ainda, é de observar que se o Governo fechasse os olhos com a falên· 
cia que viesse a ser decretada o Poder Público nem sequer poderia 
cobrar-se porque haveria de contar apenas com o que sobrasse dessa 
massa falida. Por outro lado determinou o Governo a apuração das 
responsabilidades dos acionistas c antigos administradores para os 
efeitos do Decreto·lci n• 6.667 c do Ato Complementar de 1969. Não 
há dúvida de que, de plano, jogada ao ar a afirmação oposicionista 
causa impacto, mas é preciso que se veja a realidade dos fatos. O 
dinheiro com que o Governo entrou não foi para a mão dos acionis· 
tas da firma Lutfalla, jâ foi para ser movimentado pela própria 
organização bancâria, pelo próprio BNDE, que assumiu a Direção 
da Empresa. Enquanto a Oposição não destruir a nota do Ministro, 
não compreendo como se possa, ainda, levantar dúvidas c suspeitar 
sobre um caso que merece ser encarado com mais isenção e menos 
emocionalismo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu)- Esclareço ao nobre 
líder, Senador Franco Montoro, que V. Ex• dispõe apenas de cinco 
minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - E apelo a V. Ex•, 
no sentido de que não conceda mais apartes, em razão disso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Viu V. Ex• que 
o tempo foi ocupado mais pelos apartes do que pela palavra do 
orador. 

Mas, respondendo u intervenção do nobre Senador Heitor Dias, 
tudo que S. Ex• ucabu de dizer talvez possa ser, realmente, compro· 
vudo nu Comissão Parlamentar de Inquérito ou cm outra forma de 
apuração que possa ser feita por esta Casa. 

Mas, quando à afirmação de S. Ex•, há um fato objctivo: acha 
S. Ex• tudo inteiramente resolvido. Entretanto, é a própria Lide· 
runçu da Maioria que hoje se refere à Comissão Geral de Investiga· 
çõcs, que em curátcr reservado c secreto está apurando os fatos, está 
chamando essas partes pura prestoor esclarecimentos. Portanto, ... 

O Sr. VlrKniD T4vora (ARENA- CE)- Para confiscar os 
bens. 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDR- SP)- ... é o rrórrio 
Govcrno, é u prôpria Administraçfio, através da Comissfio Gcrnl de 
lnvcstigaçôcs, que cst(t apurando os 1:nm. Por conseguinte, não os 
considera tno claros como p:m:ccm no decorrer d:t c.:xposiçào do 
nobre Senador !·leitor Dias. 

De qualquer manciru, também h;I referência a umu sentença, c 
scntcnc:~ não é: st:ntcnca é a p:trtc conclusiva de um rroccsso. Trata
se, ai, de umn pctiçfin r.: de um despacho indeferindo a petição. Mas, é 
evidente que esta matéria precisa Sl!r apurada. Quem pode c deve 
c.xcrccr função fiscalizadora é o Congresso N:tcinnal. Que o Governo 
fiscalizc, por mcio de proct:ssos internos, é r:w);h:cl, é dcscjúvcl. 

Quero :tcrcsccntar uinda, Sr. Pre:-.idcntc, qUt: não cst{t l!m dis· 
FUssão, não cstú cm ex:m1e, a honnr.ahilid:u.le de pessoa alguma. Esta
mOs discutindo, ohjetivarnentc, um tipo de operações que cst:'i cau
sando grave prejuízo ao P:lis. c henefício para pequenos grupos, 
Trata-se de matéria séri:1, grave. 

Ê toda :1 opiniiin pública brasileira que tem direito a um escla
recimento. E a form:.1 de se csclareccr, dentro do proces~o legislativo, 
do processo congrr.:ssual, Jo processo parl:tmcntar, é uma de duas 
ftlrmul:ts: ou a inst:.lllr:~t,:ão dc uma comissão p:1rlumcntar dc inqu~
ritn, que no Congresso brasilciro, CDillll nos cnngrcssos dc todas as 
partes do mundo, apur:un cssas matérias, ouvindo as rmrtes, rece
bendo documentos, depoimentos, com :1s responsabilidades c a 
garantia dos Ucpoimcntos prestados pcr:mtc :1 própria Justiça, isto é, 
um processo normal, onUc c:tda um responde pela sua <~firmação, 
onde se apuram os fatos c onde se conclui com medidas concretas. 

E incgúvcl que não pode continuar cssc sistcnm de proteger as 
empresas por essa fornw. E se protegem algumas empresas, porque 
ess:i não faliu, outras faliram. 

E hú mais, Sr. Presidente, :1s informuçõcs que cht:fUllll :10 conhe
cimento público revelam que o Banco Nacional de Desenvolvimt:nto 
Econômico, pelos seus órgàos técnicos, opinou contra ess:1 con
cessfio, porque contraria os padrões daquele banco. Tudo isso deve 
ser apurado c, principalmente, deve ser mud:1dt1 a orientação da 
nossa política linanccira, neste particular. Não se compreende que 
quando o lucro é grande ele pcrten~a :111 particular, c quando h:l 
prejuízo, vem o Governo c cmprcst:L 

Diz o nohrc Scn:.tdor l-leitor Di:1s: 11~10 foi para eles, não foi po.tr\1 
os prnprictúrios. Sim, n~to foi pma eles, n1:1s foi p:tr:t pagar as dividas 
por eles contr:tiUas. E os lucros obtidos, nos anos anteriores, n~lll vão 
responder pLlr essas dívidas atuais. i: aquiln qLte SI! poderi•1 ch:1mar, 
numa linguagem elevado.~, d~.: snci:dização dos pn:juízos. 

Isso, Sr. Presidente, é uma imoralidade, isto pcc:1 contra o inte
resse pltblico, isto ofende o bem comum. Os br:tsileiros, que estão 
sofrendo terríveis privaçõc~. IW su:~ vid:1, eles é que estão pttg:mdo 
ess~.:s empréstimos conccdidns por essa fornw. Esta mat~ri;l exige, 
sim, :1 intervenção do CongrcSSll, através d~.: uma CPI ou :ltrav~s de 
um outro processo que cstil prcvistn na lcgislação vigente. 

Nôs temos no Congressn. no Sl.·nado Fcder:li, uma Comissão de 
l:inancus, a qLtcm compete se rn:mil'cstar sohre "sistCillil mon~:túrio, 
b:mdrio c moeda; ... sobre intervenção fcdcr:li, quando tiver por lim 
reorganizar as finanças do Est:tdo: sobre pedidos Jc empréstimos: ... 
sobre lJLHtiqucr matérh1, mcsnw privativa de mHr:t comissão, dcsdt: 
que. im~.:di:11:1 ou rcnwt:tmcntc, inllua na Ucspesa ou na receita 
p(iblica. ou no p:llrimônio da Uni~lll". 

E temos mais: 

I~ comum rcdulir-~1.! a comp..:t~nci01 das Cumissúcs pcrman~:ntes 
u parecere.::-. sobre.: matéria cm tramitação na C:1s:1. Esta é uma das 
compct~nci:1S d<~s l\unisst1es, mas ht1 outras, ~.:.xprcss<~mcnte pre
vista~ no artigo 74 dn tHlsso Rc.:girncnhl. Di1. c~Sl' artigo: 

"As Comiss~~,c.:s Pcrm:mcntl'S t~m por linalid:u.Je cstud;1r 
os assulltos suhmctid11~ a SI!Ltl!.\alllc, :O.llhn.: ~.:lcs rnanifcstando
~c de l'unna prcvisw neste Rcgirncnhl, :1~sim cnnw ~.:.xcrccr, 

nn ;'nnhitn das rcsp~.:ctivas compct~ndas, a lis~.:ali:t:t~·~tn d11S 
:11m do P1Hll!r E\ccutivn c d:r ad1ninistraç;111 dc:-.ccntralizada 
prcvist:1no art. 45 da { \1nstituiç:'hl," 

Portanto, :1~ (\1missôcs t~m :r furH.,'~n de c.:.wrccr essa atribui~ão 
liscali1.mlnra. Parc~.:c-rnc que n:'10 podl!nws fugir a cs~a ohrig.aç~10. 

Não ~c.: tr:rta de unr dirc.:itn, trat;t·SC de um dcver, c um dever que nilo 
i: sú da Opnsiç~tn, i:, t:unhém, dn Governo, porque do Congresso; da 
B:mr:1d:r do (inverno, U:1 rcprcscntaç~o da ,\RENA ao lado da rc
rrcscntuçrio do rvtDB, porque é :rtribuição nossa lisculizar a atuaçilo 
do Pndcr J:.xccutivo. 

P:1rc.:cc-nns, diante dc'i:-.cs tc.xl!l'i c diantc da seriedade do 
;ts~untn, sc.:m resvalar p~1r:1 at<~qucs pcssoai!o., paról incidentes 
nc;rsionai~ que tém p:1pcl sccunditrin, c nos quais, tenho a certeza, a 
intcn~·:h1 Uo Senador Roberto Saturnino não foi a de atingir a hono
rahilid:rdc Uc.: ninguém, mas apl!n:rs julgar, com ~1quelc espírito pú
hlrcn c 'lupcrillr lJUe tnd{h lhc rcconhccern, o desa~:erto das medidas 
tom:u.l:1~. desal!c.:rto que não p'1lde prosseguir. 

NL!stc sc.:ntido, a Oposição insiste numa manifestação da 
~l:lioria. snhrc ;r ~ua disposição de permitir que o Senudo da Repú· 
hlica. :1lravés di! unw comissão parlamentar de inquérito, ou através 
de um:1 suh~.:llllliss:lllll:t CLlJllbsJo de Finanças, lisc:.tlize o desenvolvi
mento dt:~~as npt:raçôcs que estttO tr:t:t.cndo gr:1ve prejuízo a toda 
c~:nnomia n:1cional. 

l:ra o lJUC tinha :t di ter, Sr, Prc-;idcntc. Uvluito bcrn!) 

O Sr. José Sarney !ARENA - ~IA) - Pela ordem. Sr. 
J•rcsidentc. 

O SR. !'RESIDENTE (i'"lrcinio Pondla) - Concedo a 
p:rlavr:r, pc.:la nrdl!rn, ao nobre.: SL:n:1Uor José Sarncy, 

O SR.JOSf: SARNE\' (ARENA- MA. Pda ord"m. Sem l'evi· 
~i'io do nr:1dor.)- Sr. Presidente: 

Em hora a L.iUcrança Lia 1\.laioriajit tenha usado d:1 pulavra nesta 
st:s:-.:1o, consultaria V. E.'<~ se a !\lesa f1crrnitiria que usássemos a pala
H:!, nunw e:o.;plica~;.·Jo. cm nome Ja M:li .. 1ria, sobre o virulento dis
curso proferido, :tgor:t, p~.:lo Sr. Líder da Oposiçr1o. 

C:1so V. Ex~ não nos dc.:fcrissc :.1 palavra, a Muioria comunica 
quc :tgLt:lrda o momento oportuno p:tr:l fazer l1 Casa <JS retificações 
que se tornam nect:ss{tri~Js. 

O SR. l'RESIDENTE il'<tn·,,in 1'11rt"lla)- Lamento ter gue 
rl!O,["lllllder de rnrrna negativa :1 lJLICStãn de nrdcm levantada Por 
\'. t:x; .. J;'t ..;nhrc.: a matéria ocuplllt :1 tribuna o nobre Líder Senador 
Virgilitl To'1vora. J: V. Ex·!, cm ra1.ão disso, 11~10 poderú f:1zé-lo. La· 
mc!Ho ser ~st;1 a ddibcraç:lo Ua 1\lL!sa. 

O SR. JOSE: SARNE\' !ARENA- MAl- Muito obrigado a 
\'. E.\~, Sr. Prcsidentc. 

O SR. PRESIDENTE (Petninin Portdlal - Sobre a Mesa. 
projctos í.h:lci lJLIL! v:lo ser lidns pclll Sr. J11-Sccret:írio. 

S:lolidos os sc~!Liintc.:s: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•65, DE 1977 

Assegura aos empregados optomes pelo sistema do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço o direito aos juros e correçio 
monetária, sobre o vulor depo<itado, em qualquer hipótese de 
extinção do contrnto de trabalho c dai outras prot'idências, 

O Congresso Nadnnal det:rL!ta: 

:\rt, I'·' o~ :1rtigns 7", X'\ it~:m I, c 9'.', p:.1ri1grafo único, dJ Lei 
n'' S. 107, de I 3 de selcrnbro Jc Jl}66, passam :t vigorar com a scguin
ll' rl!J:I~~tl: 

' ' " .... ' . ' .... ' .... ' ... ' ... ' ............. ' . ' . ' ...... . 
Art. 7'1 Ocorrendo rescisão do ~:ontrato de trabalho, 

por justa causa, nos lermos <lo artigo 4H2 da CL T, o empre· 
gudo J'ar:'1jus ao valor dos depósitos feitos ~m seu nome bem 
corno :'1 corrcç~o mnncti1ria c uos juros C~lpitalizados durante 
n tempo dc serviço prc.:stadn ii empresa de que for despedido, 

Art. Hl, ' .... '.' ... ' ..... ' .. '.'' ................ . 
I -No ~.:uso de rcscbão scrn ju'lta causa, pela empresa, 

~.:nmpmv:nl:.1 pdn dcpósito a que se rcfcrt: o artigo 6~. ou por 
J~.:ciaraç;ln da emprl!s:l, ou rcconhcL"ida pcla Justiça do Tmba
lhn. 1111 de.: rcsd~~o cum justa causa, pelo crnprclwdo, nos ter
nws Jo arl. ~HJ da CLT c.: nos. ca~ns dt: n~sdsUo por ~:ulpu r~:ci
prnca, Jc ~.:c.:ssaç~1o de ativiUildc da cmprcsa, de término de 
cnntr:lln de trahallw de tempo cstipul:tdo, ou de aposentado-
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ria concedida pela Previdência Social, a contn poder{! ser 
Jivrcmr.:ntc movimentada. 

Art. go . , ... , ...... , , , , , , , .... , , , , , , , , , , .... , , , . 
Par{Jgrnfo único. No cuso deste artigo, não havendo 

dcpcndenlcs hnbililudos no prazo de 2 (dois) anos a conlar 
do óbilo, o Banco deposilúrio ou o próprio Fundo deverá ofi· 
ciar o Poder Judiciário para os fins previstos no artigo 989 do 
Código de Processo Civil. 

Art. 2•' Aercscentc-se ao artigo So, da lei n' 5.107, de 13 de 
sctcm hrn de 1966, o seguinte item: 

IV- quando se der extinçiio do contrato de trabalho 
por transformação do emprego em cargo regido pelo Esta· 
tuto dos Funcionários Públicos, a conta poderá ser livre
mente movimentada. 

Art. 3\' Esta Lei entra cm vigor na dnta de sua publicação, 
revogadas as disposiçôcs cm contr{lrio. 

J ustlficação 

Visa o prt.:scntc projeto d~: h:i introduzir alterações na Ld n"' 
5.107, de 13 de setembro de 19()6, que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, no sentido de tornil-la mais adequada à realidade 
soci~il c sobretudo mais justa paru com o trabalhador brasileiro. 

A primeira altcr:1çfto que: se propôc diz respeito uo direito que o 
assalarimiLl deve ter, cm qualquer hipótese, de rt:ceber a quantia 
rcl:1tiv:t ii corn:çflo monctúria c os juros capitalizudos sobre o saldo 
da sua conta, A utual redaçthl do artigo 7', da lei do FGTS, retira 
cste direito aos empregados que tiveram o respectivo contrato de tra
balho rcscindido por justa causa, fazendo a dita quantia reverter a 
fuvor do Fundo. A nH:did:t ~ csdrl1xulu c profundamcntc injusta. 

Como é do conhecimento geral, o Fundo, constituído pelo 
conjunto de contas vinculadas, não tem personalidade juridica, 
cabendo a sua gcstiio ao Banco Nacional da Habitação. O referido 
ôrgr10. o.to administntr o Fundo, nrto viflalins lucrativos ou especula ti· 
vos. Su:1 funçi'io ~ apenas :1 de rcpassm os recursos de modo que as 
imrortüncias depositadas ingressem no mercudo linunct:iro n::n
dcndo juros c correcào monet[tria. A linalidade não lucrativa é 
cvidenciad:1 pelo disposto no artigo I 5 da própria lei que criou o 
FGTS: 

"As despesas decorrentcs da gestão fo Fundo pelo 
B:1nco Nucional du H:1hit:tção serão custeadas com os 
diferenciais dc juros obtidos nas operuçõcs de aplicação, cm 
rclo~e.;flo aos custos de capitaliznção do Fundo, limitadas as de 
:~dministraçfw a uma rcrccntagcm fixada anualmente pelo 
C'onst:lho Mont:túrio Nacional." 

Ora, se o Fundo, por um lado, existe como mt:r:t unidade gcren
cial das e<>ntus c o BN H, por outro lado, não tem qualquer finali
dade lucrativa ao rt:rassar os rt:cursos, ~ injustific(tvcl que a institui
ciio venha u sc ussenhorar, na dispcns~t por justa causa, da importân· 
cia rdativu aos juros c correçào monetúria creditada. Convém 
lembrar que o emprcgudo demitido por falta grave já é penalizado 
com a pt:rll~l do direito a umu qunntia equivalente a 10% (dez por cen .. 
to) S(lhre o valor derositado t:m sua conta. consoante o disposto no 
artigo 61' da ld cm qut:stt\0, Esta sançiio é admissível porque, por um 
lado, pune o empregado fullm.o c, por outro, isent;.t o empregador 
qut: tcnlw sido lesado Llc um ônus trabalhista. Tanto o Fundo como 
o BNJ-1 silo estranhos i1 rdução cmpregatícia c assim nada justifica 
uma mcLlid:~ quc venha a punir o cmrrt:gado cm provdto da institui
ção que nada sofreu com a conduta irregular do trabalhador. Impõe .. 
se, por cstt: motivo, nova rt:dação ao artigo 7'~ qut: usscgure ao cmprc
g:.tdo, cm qualquer hipótese, o direito :'1 corrcção monctúria c aos ju .. 
ros capitalizado~ durante o tempo de serviço prestado U empresa de 
que tenha sido despt:dido. 

Os :1rgumt:ntos at~ aqui expt:ndidos justilicam igualmente qut: 
seja prnpnsta nova rcdaçtw rara o par(tgrafo único do mtigo 9'~ da lei 
que criou o htndo dt: Gamntiu. O citado dispmitivo determina a 
n:vt:rsào u favnr do Fundo da imrort:"tncia que não houver sido 
rcdanwJa por "dcpcmhmtcs habilitados no prazo de 2 (dois) anos a 

i.:(Hllar do 1ibitn" do titul:1r da cont:t. Entendemos nwis justa a oricn
ta~flo adotada pt:lo direito i.:tllllUtll, qual seja a de c1uc o Poder 
Judici;'rrio rromova n irwcntúrio c íl partilha dos hcns deixados pelo 
"de cujus" quandn mio existam herdeiros aparentt:s. i! freqUente 
vc.:rilicar-se, entrc as pesstHts de pouca instrução, uma tot~il ignorün
ci:~ quanto :tos direitos que possam ter, ror ocasião do falecimento 
dt: um part:ntc.·N~.:stas t:ondiçúcs t:abt: ao legislador. :ttcnto que est{t it 
rca_l.iLlndc social. dotar o orLit:namcnto jurídico de medidas que facili· 
tt:m· a d ist ri hu iç;io dtl:-. bens post mortem. 

A prup11siç;lo tlra apn.:scntad:t visa, finalmcntt:, ncrcsccntur duas 
hip('ltC"ics an clcn~.:o de casos cm que se fa~.:ulta o lt:vantmncnto da 
in1pnrtúncia dcpnsitada. 

Com a nova rcdaç;\tl dada ao item I, do artigo Xc.\ propõe-se que 
s~ia f;Jcultudo :lll ~.:mprl.!!-!<tdn rctirar a qu:tntia crcditada quando a rcs
~.:isào do ~.:ontrato Llc tnthalho SI! dt:r ror culpa rccírroca. o Decreto 
n'·' 51J.H20. tlc 1966, quc uprovou o rcgulamt:nto do FGTS contempla 
çst:t hiptltcsc cm SClr :1rtign 22, purttgrafo Jl', Entretanto, o fato de 
prcccito sirnil:tr ni'w t:star contido na lei rcgulamt:ntttda tem ensejado 
dúvidas qu:unn ;, su:1 vulidu<k. Neste particular a proposição tem o 
mérito di! dissip:rr dlrvid;rs de ordem hcrmcncutica que surjam na 
:tplic01ç:io d~1ld. 

Entemkmos ainda qw.: dt:va sl.!r acrescentado um quarto item ao 
mtigo x•.o r~tcult;tndo o lcv;uJtamento du irnportllnci:.t depositada 
qu:mLlo a cxtirH;tHl do contrato de trab;rlho se der ror transformação 
dLl cmprcgn cm ~.:argo púhli~.:o rcgidn pelo Estatuto dos Funcioná
rios. O Clnvcrno IHHIVt.: por bem, ao implantar o novo sistema de 
d:lssific:t~:ln de cargos, tr:111~fnrnwr os cmpregos, até então regidos 
pela C'l.T. cm e.1rgns públit:os, N~n cahc aqui examinar o mérito da 
nril.!nta~t\{l ;rdnt:td:~o O fatn é que ~.:la I.!Xistc c vt:rn sendo progrcssiva
mcntc implant:rda. Surgiu :~ssirn n prohlt:rna dt: sahcr-sc que destino 
dçvt.:ri<.l scr d;1do ;1s quantias dcpu~it:~das 1.!111 nome dos servidores, A 
ld llliC ~.:rinu o I'CITS nà11 L'lllllcmpl:l n çasn rois Ü épocu incxistia a 
qlrcst:itl, NL'•il:r" hipl'ltescs :1 r~.:sdsàn do contrato não se cfetivu com 
ju~t:1 Cilttsa ou sem justa C:lliSil, ncm pnr ~.:tripa reciproca ou ncordo 
dc vnnt:rdl.!:-. t.: muito menos por motivo forç:1maior. Trata-se de hipó
tcsc sui gcncris qut: cst;'t a mcrcccr rt:g:ularncntação legal a fim de 
çvit:1r inúmeros incnrw~.:nil'ntcs t:tnto para o t:mprcgado-servidoT 
como rara n Poder Pl1hlir:n. 

~\~reditamos que. este projeto vir(t contribuir pma o 
otpcrlet~o:tml.!nto de lllll Instituto qlrc hoje :~hr:mgt: :1 quase totalidade 
dos trahalhadorl.!s hrasilciros. 

Sal:r d:rs sessôcs, crn 3 de rn:tio dt: 1977.- Vasconcelos Torres. 

1./:"G/SLA(',.l O CITA DA 

LEI N•' 5. 107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Guranrla do Tempo de Serviço, e dá ou
trus providências. 

Art. 7' O~.:orrenJn rt:scislto do contrato dt: trabalho, por justa 
cu usa, nos tt:rmos do artigo 4H2 da CLT, o empregado furá jus ao va
lor dos Llcpósitos feitos crn scu nome, mas rcrderú, a favor do Fundo 
:Iludido no artign li ch.:st:.t Lei, a rarcda de sua conta vinculada 
corrr.:spondcnte :'t corrt:ç:ll.l mont:títriu c aos juros caritalizudos duran
te O ti.!lllpO de Sl.!rviço prestado r1 cmprt:sa de qut: for dc~pcdido, 

t\rt. x•.• O cmpreg:~do podcrú utiliznr u cont:1 vinculudu, nas 
seguintes condições, cnnli.Jrmc sc dispuscr cm rcgulamcnto: (9) 

I - No caso de n.:sdsflo st:rn ju:-.ta causa, peJa empresa, 
compmvad;r relo di.!pt\situ a quc se rcfcrt.: o artigo 6~'. ou por dccla
raçtlo da crnrrcsa. ou rccunhccil!a pt:la Justiça do Trabalho, no de 
rescisflo l.:lllll justa caus:r, relo emprcg:tdo, nos termos do artigo 483, 
dn CI.T, c nos casos dt.: ccssa~flo dt.: atividade da cmrresa, de término 
de contrato di! tr:thalho dt: tcmrn cstipulado, ou dt: aposentadoria 
concedida pela prcvid~n~.:i:t soci:d, a cunta poder(\ st:r livremente 
rnnvimcnt;tda. 

11 - N tl c:t.'>ll Jc rcsd-.;ro, pelo t.:mrregaUo, st:m jus la causa, ou 
pcla cm presa ~.:orn jmta ~.:a usa, a cunta puJcrt1 ser utilizadn, parcial 
llll totalmcntl.!, com a assist~nda do Sindi~.:alll da categoria do 
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cmrrcgado, ou na falta deste com a do representante do Ministério 
do Trahalho c Previdência Social (MTPS) nus seguintes situações, 
devidamente comprovadas: 

a) otpticaçi'ío do capital cm atividadc comercial, industrial ou 
agropccu{lria, cm que se haja estabelecido individuulmcntc ou em 
spcicdadc; 

lei; 
b) aquisição de moradia própria nos termos do artigo 10 desta 

c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza 

autónoma: 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo rcminino. 
III - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta 

somente podcr{a ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas 
nas letr:ts "b" c "c" do item 11 deste artigo . 

....... ···················· ........ ············· ... ' ...... . 
(Âs Comisst1t',\' dt• Constiruicào t' Justica, de Lt•gislacão 

Social t' de Financas. J 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 66, DE 1977 

Dispõe sobre a declaração de renda dos maiores de 70 
anos,lnati•os cl•ls ou militares. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Para o cálculo do imposto de renda devido pelos 
funcionários públicos civis c os militares, que hajam passado a inati· 
vos por limite de idade no exercício seguinte ao da aposentadoria ou 
reforma. será considerado, exclusivamente, um total de rendimentos 
no ano base não superior a doze ( 12) vezes o provento mensal que 
lhes houver sido nxado. 

Art. 2• O estipulado no urtigo anterior não se aplica aos rendi
mentos dos i nativos cm questão no ano base, originários do que rece
bem, a qualquer título, de fontes estranhas ao serviço público. 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revo
gadas us disposições cm contrário. 

Justificação 

Este projeto, nu sua simplicidade, atende à solução de um velho 
e respeitável problema social. 

Quando o cidadão, civil ou militar, atinge os setenta anos de ida
de e ê compulsoriamente aposentado ou reformado tem um decrés
cimo de renda. Passa a receber menos na i natividade, do que recebia 
quando em serviço ativo, Isso é pacifico. 

Mas, quando ele nzer a declaração de renda, no excrclcio seguin· 
te vai declarur os rendimentos anteriores, maiores, correspondentes 
a~ que percebia em atividade. E vai pagar logicamente o imposto 
calculado sobre esses rendimentos maiores, quando já passou a ga· 
nhar menos. 

Evidentemente, todas as pessoas têm variações anuais de renda, 
cm qualquer sociedade. A renda individual pode ser maior ou me· 
nor, dependendo de circunstâncias que innucnciam a vida de cada 
um. E o fato de haver ganho menos cm determinado exercício não 
significarit, necessuriamentc, que não possa vir a ganhar. mais nos 
exercícios seguintes. Hã, pois, uma expectativa de compensações que 
justinca, para as pessoas ainda cm atividadc, a vigência das das nor
mas aluais disciplinadoras da declaração de renda. 

As cois:~s, no entanto, mudam de ligura quando se truta de um 
contribuinte que se aposentou por haver atingido 70 anos num dos 
12 meses do ano base. Esse contribuinte vai pagar no ano seguinte ao 
dn aposcntndoriu um imposto de renda correspondente u seus venci
mentos quundo no exerc!cio do cargo de que veio a aposentar-se. E 
jCt então, pelas novus condições de sua situação linnnceiru esse paga
mento Vl!nl u tornar-se pesado e dirrcil, pois, ele nüo não terá probu
lid:tdcs, nuncu mais, de elevar o n(vel de suu receita anuul nos pa-
drões do tempo cm que trnbulhavu, . , . 

No segundo ano, após a passagem U IOUtlvldndc, o problcmu do 
septuugcnúrio fact.: uo imposto de renda tendi! u tornar-se outru vez 

menos grave, pois, o devido scrf1 calculado, já, com base nos proven
tos mensais com que conta. 

O imposto que incide sobre a renda individual, com todas as 
deduções pcrmitidus aos que pugam, é bastante elevado em nosso 
País. E elevado, igualmente, é o seu desconto na fonte. 

É justo pois, no meu entender, que se procure então amenizar o 
impacto dcss" tributação sobre as pessoas idosas. A medida coincide 
com a tradicional política de proteção e de amparo aos velhos c 
inválidos, que vem sendo de hã muito seguida no Brasil. E que deve 
continuar a sê-lo. 

Fin:limentc, pura resguardar os interesses do Fisco, nca bem cla
ro que o novo critério não se aplica a outras rendas que o inativo pos
sa ter alcançudo cm função de quaisquer atividades que continue a 
exercer na úrca privada. 

Sala das Sessões, em 3 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres. 

(Â.1· Comis.w1t'.\' de Constituição e Justiça, de Economia e 
dt•Fiuancas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 67, DE I977 

Dispõe sobre aposentadoria especial para metalúrgicos. 

O Congresso Nacional decreto: 
Art. 1'1 O* 2'' do urtigo 31 da Lei n• 3.807, d<;,26 de agosto de 

1960, passa a vigorar com a seguinte redução: · 

"Rcgcr-sc-á pela respectiva legislação especial a aposcn
wdoria dos aeronautas, dos jornalistas profissionais e dos 
trabalh:tdorcs metulúrgicos," 

Art. 29 Esta lei serit regulamentada no prazo de sessenta (60) 
dias, 

Art. 3" Esta lei entra cm vigor nu data de sua publicação, revoga
das as disposições contrárias. 

JustiHcação 

Qualquer lcgislaçüo, já o disse várias vezes, é sempre obra inaca
bada. Sua prôpria obscrvitncia, de um ludo, e a identincação ao lon
go dÕ tempo, de situações outras que st: impõem à inclusão em leis jâ 
c.xistcntes ou a elaborar- ft.tz com que se torne necessário um tra
balho pcrmnncntt: de rt:visào, de ucréscimo .e de reformulação de 
cada um dos múltiplos diplomas vigentes, relativos aos diversos 
sctort:s do interesse ou d~1 atividade humunu. 

. O objetivo deste projeto de lei é. justamente, fazer justiça a uma 
numerosa e sacrincada categoria de trabalhadores brasileiros - os 
metalúrgicos - que, ao exercerem u respectiva atividadc profissio· 
nu I, são submetidos a um desgaste físico cm alto grau, que lhes afeta 
a s~aúde c diminui a t:Xpcctativa de vidu. Parn isso estou propondo a 
ampliação de uma lei que trata de aposentadorias especiais. 

O ambiente de trabalho nos estabelecimentos siderúrgicos, gran
des ou pequenos, é caracterizado por excesso de ruídos, elevada 
tcmperaturu e atmosfera saturada de pó cm suspensão. fõ um quadro 
que dincilmente poderá ou poderia ser modificado, pois, renete ele a 
condiçüo incvititvcl do próprio trabalho realizado pelos ditos cs
t;.abclccimcntos. 

Em conseqUência disso os trabalhadores siderúrgicos são, a 
curto pruzo, m:tis atingidos pela fadiga física, pela surdez e pelas 
dol!nças do uparelho respiratório e cardio-vascular. Tais distúrbios, 
num•1 segunda t:lupa, os Jcva aos desequilíbrios nervosos, não raro 
cm suas munifcstuçõcs mais agudas. Tudo isso levu o metalúrgico a 
trabalhar sob tensão, receoso sempre das surpresas que o futuro 
estaria rcscrvundo a ele c suu família. 

Ãs razões qui! determinaram a concessão de aposentadoria 
especial a aeronautas e jornalistus atenderam exutamente à natureza 
singular da ;:~tividadc ext:rcida pelas duns categorias profissionais, 
condicionadora, cm ambos casos, de um desgaste 11sico mais forte e 
mais rC1pido do que aquele a que estão sujeitos profissionais de OU· 

tras ítrcas, É juslissimu, ulil!s, no meu entender, a ~urantiu de aposen· 
ta daria especial nesses dois casos referidos, 

Vejo, port:m, perfeita similitude- consideradas us coisas de Lin
~ulo adequado - pela natureza do trubalho que executam, entre n 
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condiçfto profissional do metalúrgico c as do acronaut;.t c do jornal is· 
ta. E <1 linalidadt: deste projeto ~. assim, fazer justiça aos mctulúr
gicos, :tsscguratH..In-lhcs, com algum atraso embora, o direito ti 
aposentadoria especial jú dl.!sfrutada por aeronautas c jornalistas. 

Sala das Scsslll!s, cm 3 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres. 
LEG/SL..J('.-1 O CITA /J:I 

LEI N'' 3.H07, DE 26 DE A<iOSTO DE 1960 
Lei Orgânica da Previdência Snclal 

CAPITULO V 

Da Aposcnladoria Especial 
Art. J I. i\ aposentadoria cspcdal scr[t concedida :to scgurudo 

quc, contando no mínimo 15 (quint.c) anos de contribuições, tenha 
trab;.dhado dunmh: JS (quiJw.:), :!0 (vinte) ou 25 (vint~.: c cinco) anos 
pelo menos, conforme a :llividad~.: prolissinnal, cm scrvicos que, para 
esse efeito, fnrem CllnSiderados pellllSOS, insalubres OU pcrÍgllSOS, por 
Decreto do Poder E.xccutivo. 

~ l\1 A uposentadori:t especial consistirú numa renda mensal 
c:ilcu\uda nu fornHt do~ 111 do art. '2.7, apli..:<I!H.h)-scplhc, outrossim, o 
disposto no§ I 11 do art. 30. 

S :!'·' Rcgc-r-sc-ú pela rcspc~.::uv:t l..:gisl:u.;àn especial a aposr.:n
tadoria dos acron~tutas c a dosjonmlistas prolissionais. 
........................................................... 

r_;ls Comi.uric•s d(• Con,·tituh·cio ,. Justica. t/t' l..c>~islllçào 
Social,. tlc• Filllli/Clls.! 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 68, DE 1977 

Institui o voto 11 bordo e nas emhuixudus, consulados, c dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional dc-ercta: 

Art. 11, Fica instituído, com car:'!tcr obri~:ttório, o voto a bordo, 
a scr exercido cm n<tvios de guerra c crn n:tvios.mc-rcantcs surtos cm 
{tguas tc-rritoriais brasileiras ou em alto mar. 

S 1'·1 No dia dc- clciçào, todos os elt.:itorcs que se cncontn:m cm 
locais onde funcionem Mesas Eldtorais, vot:trào cm quulqucr uma 
dclas, st.:mprc L'lll separado: 

* 2'1 Nüo hawndo Mesa Elciloral o loc:tl onde se encontre a 
cmburcuç[IO, ou cst:tndo a cmbarc;.tção n:w~:g:mdo, os eleitores vota
rão cm urna colocudu no n~1vio. perante: M~.:sa prcvi:tmcntc 
design"d" pelo Superior Tribun"J Eleitoral. 

Art. 21, Os tripuhmtcs c pass~tgciros de at:ron:tvcs militares ou 
,;omerciuis, votarão cm Mesa Eleitoral de qualquer aeroporto ondt: 
pousem. 

* I'·' Seràll constituídas, cm toJos os aeropo!'tos do País, Mesas 
Elcilor"is; 

~ 2'·1 Todu :lcron:.tvc nacional, militar ou comercial, é obrigada, 
no diu da clciçào, a pousar cm qualquer aeroporto do território 
nacional, dentro do hor(trio destinado lt votação, afim de que seus 
tripulantes c passageiros possam votur; 

~ 3•! Os tripulantes t: passageiros nus condições referidas no 
parúgrafo anlt:rior terüo prioridade pura votação. 

Art. 311 O voto a bordo de embarcações murítimas ou nuvinis, c 
o voto dos tripulantes c passageiros dc aeronaves, só scrüo admitidos 
nas eleições para Presidente c Yice-Presidcntc- da República. 

Are. 4'' Para efeito de dcsignaçuo dlls .membros das Mesas 
Eleitorais que Jcvcrão funcionar cm cad:t caso, os Ministros da 
Marinha c da Aeronúutica c as empresas de navegaç[LO aérea, 
marítima ou Iluvial, comunicarào ao Sup~.:rior Tribunal Elcitorul, 
quinze di:ts antes da d:tta mnrcada para as eleições, a relação dus 
cmhurcaçõcs que estarão cm viagem na da tu do pleito c os nomes dos 
componentes do comando de cada cmharcaçiio. 

Pmúgrafo ltnico, Trutando-sc dt: navios ou at:ronavcs de guerra 
aust:ntt:s do Pais, ou d~.: navills mt:rcantcs nav~:gando em úguas 
brusildras ou cm :dto mar, os Ministros da Marinlw c da Acronúuti
ca t: as cmprt:sas a que pertençam as cmban:açõt:s, enviarão, no 
mesmo pruw rcfcriUo nt.:stc artigo, an Prc:-.id.:nlc.: dn Superior Trihu-

nal Eleitoral, os nürncs dos comand~mtes, pilotos e respectivos 
au.xili~trcs, de !.::tda embarcação. 

Arl. 51• Fh.:a instituído, tumhérn, o voto pum brasileiro residente 
l"tU ~:m tritn~ito crn pr~íscs cstrnngeiros, o qual ser{! tomado nas sedes 
das cmh•tixatlas, ou, n;lo existindo estas, nos consulados do Brasil, 
cm urnas ali colocaJ:ts. 

Par:'1graftl lu1ico. Os cmbuixadores e os cônsules, trinta dias 
<11]\cs dn pleito. r~.:mctcrfto ao Prt:sidcntc do Superior Tribunal Elcito
r:dns nome' dc todo o p~:ssoal que serve nas respectivas embaixadas 
c consulados, para o lirn de se constituirt:m as Mesas Eleitorais. 

Arl. 61' Finda a votação, os Presidentes das Mesas Eleitorais 
cnviar;'tn, no mais lm:vc prazo possível, as urnas devidamente 
la~.::rad<.t:-. c :tutr.:ntic:tdns. juntamente com envelopes lacrados e 
:tult:tHi~o:::tU,ls wntcndo a lista de votantes c a ata da eleição, ao Supe
rior Trihunal Elcitor~il. onde se far{t a apurução. 

t\rl. 7'' O Superior Tribun"J Eleitoral, denlro do prazo de cenlo 
l' vintc (I :!O) dias, rc).!ulamcntarú a mntéria constante deste projeto. 

Art. ~N Est:t Lei t:ntrarú cm vigor na data de sua publicação, 
n:nl!!ada" ;1..., di:-.posiçtics cm~.::ontr:."trio. 

,Justificação 

O c.\erl'it:io dü votn dt:vc ser, cfc-tivamcntc, obrigatório para 
tuUth, n~n se L't)lllprct:ndendo como acontece atualmcnte, que os 
milit:tl'r.:s c dvis rcsid~:ntcs ou cm tr:1nsito no estrangeiro, ou cm 
\'Íagc.:m nwritima ou a~rca, dci.xcm de cumprir esse dever, fundamen
t:d, pois sip:nific:t, c.:m suma. o meio cm qut:, nas democracias, o cida
d;'to f1tHic.: partidrar dn:-t rumos a sc:rcm dados it vida da Nação. 

Quando, como sucede cm nosso Pais, tantas vozes se lcv:mtam 
~XiJ.!indn -t) voto para n :tnalfahctismo, mais ruzüo existe, ainda, para 
sr.: Ucscnbrir um llHHJn dr.: possibilitar uos brusilciros j{t eleitores, o 
Uil't:ito dc vtHar, do qual cst5o atu:tlmcntc desobrigados, porque t:m 
vi;1p:ens ou ttn cstr:mp:cirn. 

N;'tn :-.1.! alegue lJllt: é mínimo o número de eleitores nas condições 
pr..:vi:-tws nn projctn, ou scj:t, residindo no estrangeiro, ui cm trânsito, 
nu :1 hordtl dr.: n:tvills ou aeronaves. A qu~:stão não deve ser c,.;amina
da pur cssr.: usrc<.:tn. O l]Lte nos preocupa c nos leva a conceder aos 
eleitores, nas t:lHldiçÕt::-t dtadas, um modo d~: votar, é o respeito a um 
prindpin ftnH.lamcntal its democr:tcias: o dc tornar todo cidadão 
rcsponsúvd pcla csc.:ulha dos supremos dirigent~:s do País. O voto é a 
maneira lmka desses brasileiros niio licarcm à margem de tão 
imponantt: dt:cisiio, nl:tncira lmica 4uc têm para participar dos desti
nns d:t P:'llria comum. 

i: alto, nohre, t:, sobretudo. profundamente democrático, o 
ohj..:tivn quc nos nwve, ;to aprescntar t1 apreciação dos eminentes 
colegas ll rré:-.cntc prnjclll, quc longe cstú, bem o sei, de representar 
obra pt:rf~.::it:t, mas que tcrú o mérito de dcspt:rtar a atenção da Casa 
para o prohlem:t político de indiscutívd relevo. 

Estamos certos dc que a proposição, que dcvcrú ser aperfeiçoa
da ~.:om a c.:ontribuiçiio esclarecida c ~:,.;pcdi~:nte dos nobres Senhores 
Scnadorcs, dewr:'t, ser aceita, contribuir, de algum modo, pUra o 
fortalccimcnto Ja ~.::onsciência dc-mocrúticu de nosso povo. 

Sul" d"s Scssôes, cm J de m"io de I 977. -Vasconcelos Torres. 

( ;1 Comis.wio de Consriwiçcio e Justiça.) 

O SR. !'RESIDENTE (Pctrõnio Porro\la)- Os projetas lidos, 
:tpós publkados, scr[w t:nviados f\s comissões competentes. 

Sohrc a mesa, requerimento qu~: scr(tlido pelo Sr. IY~Sccrctário. 

1: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 99, DE 1977 

S~.:nhnr Prcsit.i~:ntc, 

R..:qucirtl, nns tcrmns regimentais, a trunscriçUo, nos Anais do 
Scn"do l'ctlcral, do brilh"nlc discurso do Cumunduntc da I• Brigudu 
de lnJ'alllariu ~Jotnril:ttl", General O'Rcilly de Souza, pronunciudo 
no dia 1-.1 d~.: ahl'il du ~.:orrcntc, por OL":asil10 das comemorações du 

--~~~----------------~------~~~~----~~~----------------~·~--~~--------------------------~~----".-.. ,~~.~~~-~:~.-,~.,~--.-.----~ r 11 _,_ "'· ,1· -, ,, ~,~ ·, 

I ·. ·._ 
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tomuda de Monte Castelo na ltúlia, na Segunda Guerra Mundial. 

Sala das Sessões, cm 3 de maio de 1977.- VaKoncelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O requerimento 
lido scrú encaminhado uo exame da Comissão Diretora. 

COMPtiREC!:'M MMS OS SRS. SENADORES: 

Josi: Guiomard - Catlcte Pinheiro - Jessí: Freire- Milton 
Cabral - Marcos Freire - Paulo Guerra - Augusto Franco -
Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Joiio Calmon - Amaral Peixoto 
-Gustavo Capancma - Franco Montara -Orestes Qui:rcia
Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Accioly Filho - Evelâsio 
Vieira- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Estâ finda a Hora 
do Expediente. 

Pussu·sc lt 

Item I 

ORDEM DO DIA 

VotnçUo, cm turno único, do Requerimento n9 56, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy 
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, da conferência proferida pelo Presidente do Senado Fe
deral, Senador Petrônio Portella, na solenidade de 
comemoraçiio do Dia Internacional para Eliminação da 
Discriminação Racial. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Serit feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANS
CRI(' À O E SOLICITA DA: 

"Começo proclamando-me agradecido ao Ministro Azercdo da 
Silveira, pela honru que me concede de falar neste dia às mais altas 
autoridades do País c ao Corpo Diplomático. 

Estn comemorução, na solenidade de que se reveste, é muito 
mais que um registro do Dia Internacional para Eliminação da 
Díscriminaçiio Racial que nos recomenda a Organização das Nações 
Unidas. É o reconhecimento da necessidade de vigilância cm face de 
um problema que amesquinha o homem deste século tão aureolado 
pela expansão de sua extraordinária grandeza, no domlnío da natu· 
reza e na conquista dos espaços siderais. 

De nossa purtc é muito mais, é a rciterucão de um compromisso 
nascido de nossa alma coletiva ao darmos os primeiros passos pionei· 
rosna edificação do Estado Nacional. Antes, muito antes de a ONU 
convocar as Nações para o culto à unidade da raça humana, jâ 
aprendíamos no intercâmbio, no entendimento c na convivência de 
três grupos étnicos, a liçiio definitiva e integral de que o homem, 
quulquer que seja sua pele, é um ser humano, na sua natureza, cm 
sua origem e nos seus direitos. E desde então, o imenso território foi 
berço c palco de intensa miscigenação entre o português, o índio e o 
negro. de que resultou a comunhão de raças e culturas. 

Mesmo o acidente da escravidão jamais se institucionalizou com 
u crucldo1de vigente cm outros países, suavizando-se, aqui, pelo 
amplo c abrangente sentido doméstico de que se caracterizou. 

Vale colher a liçiio de Joaquim Nabuco, na Câmara, muitos 
anos untes da Abolição, respondendo no Doputudo Lourenço de 
Albuquorque: 

"O nobre Deputado pelas Alagoas teria talvez razão se 
entre nós os negros fôssem objeto, como cm outros países, da 
repulsa dus outra~ ruçus~ como se, por exemplo, nos Estados 
Unidos se tive~sc traçado uma rnia que nada pudesse a traves· 
sar cntrc as duas ruçns, mas entre nós este sentimento não 
existe, os homens no nosso Pufs não se distinguem nem pela 
ruça nc.::m pela cor, c a escravidão desupurecc sem deixar 

sentimentos de vingança entre senhores e escravos. Não hã 
raziio pois paru não querermos esses homens, como livres, 
porque suo de cor preta, para os trabalhos dos campos cm 
que foram aproveitados como escravos." 

Na senzala, ao lado da Casa Grande, surpreendia-se não raro 
um quadro de ternura a denunciar um vínculo e um elo entre o se· 
nhor c o escravo. 

O interesse não teve força para destruir sentimentos arraigados, 
impeditivos da negação da presença humana dos escravos. 

Nessa ambiência, processou-se a miscigenação, sem traumas c 
choques maiores, sem sequelas, num amplo c contínuo encontro de 
afinidades c amor que juntou sangue c uniu culturas, gerando um 
grupo i:tnico, um povo que, antes da liberdade política, trazia em si 
um rico acervo de experiências humanas imprescindíveis à sua unida· 
de como Nação. 

Fomos, Senhores, herdeiros da colonização lusa imunizada 
contra os preconceitos raciais. Na Península Ibérica sucederam-se os 
mais diferentes grupos étnicos, misturando-se costumes e culturas de 
que nasceu o portuguí:s, o qual encontrou, no berço e na história, ra· 
zões para negar hegemonia de raças, e valorizar sempre, acima das 
prevenções, a humanidade simbolizada no homem. 

O nosso colonizador já autenticava no sangue mesclado a 
dignidade de suas convicções isentas de falsa superioridade que 
hie:arquíza a espécie cm nome de ideologias c renega ao sentimento 
humanístico de nossa civilização. 

O nosso ascendente colonizador trouxe para a América as 
vetustas experiências que a Geografia ensejou à Pcnísula Ibérica c, 
em nossas terras, os três grupos se ajustaram cm consórcio de que 
somos expressão e síntese. 

Não defendemos a igualdade de raça como quem toma a si a 
defesa de direitos alheios. Identificamo-nos com a causa que é nossa, 
pois em nós cstua, vibrante, o sangue dos grupos a que devemos os 
caracteres físicos, a formação ética que ilustra c honra a nossa histó· 
ria. a fidelidade aos princípios humanísticos c cívicos que constituem 
patrimónios inalienáveis da Nação. 

Niio obstante as distorções politicas, nunca admitimos as 
discriminações odiosas entre grupos raciais minoritârios c a consciên· 
da nacional mobiliza-se c o Estado a tua sempre contra os que, movi· 
dos pelo interesse, tentam ferir os direitos de nossos indígenas. 

· E essas cxceçõcs não se inspiram no preconceito, fundam-se na 
ambição de domínio de alguns. 

Tão entranhado no meio social é o sentimento de igualdade c o 
repúdio de toda forma de preconceito que o Estado tem meios legais 
de punir resíduos que, no plano individual, possam ocorrer. ~ rarís· 
sima sua incidência, ma~ se configura um delito, nos termos da Lei 
Afonso Arínos. Foi uma imposição da sociedade. Precedendo o Esta· 
do erguia-se a consciência colctiva na repulsa c na acusação à discri
minação que olvida o nosso passado e as nossas origens. 

No Brasil, a promoção na sociedade depende do trabalho dos 
indivíduos, da qualificação intelectual, dos móritos que puderem 
ostentar c não da orgulhosa exibição de superioridade da cor ou da 
origem. 

Somos todos herdeiros dos atributos comuns à espécie, c o que 
construímos, no campo social, económico e político,, autentica a 
procedência do nosso repúdio aos mitos de superioridade racial. 

Somos, como se costuma dizer, um ucadinho" racial, em que, de 
uma manciru gcrul c sem agressões ostensivas, convivem bem todas 
as etnias, todus as raças, todos os Individuas, aqui mais separados 
por condições sociuis, desnlveis de cultura, diferenças de costumes, 
diria mesmo ati: de interesses, mas não de raças. A miscigenação, que 
nos trouxe um contingente de mestiços superior cm número a outros 
grupos ruciuis, utesta essa realídude. 

Purticipumos desta reuniilo que o Ministro Azeredo da Silveira 
rculizu, sob us inspiruções da ONU, expressando o nosso caloroso 
upoio. Elu demonstra, cm pleno sóculo XX, a persistência com que 
os homens negam os rudimentos de convivência cristã a qual deve 
começur pelo reconhecimento sem rcssnlvus ou reticências du plena 



1320 Quurlu-fdru 4 ()JÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Maio de 1977 

igualdallc.: entre ~:lcs. 1:: (h.:ssa norma primeira que tudo hú de cons
truir·st!, indusivc a sociedade que cnsej:1 a luta, a disputa, a concor
r~ncia C\lllHl livrt: al'irnwc~o dos lwmcns qu~.: assim se distinguem em 
hic.:rarquia. ~las. ncrn s~.:mprc.: é assim. 

Os grupos raciais c étnicos constitut:m, cm muitas sociedades, 
importantes compont:ntcs de ordem social, c us relações entre eles 
criam pmblt:mas sm:iais signirtcativos. As rclaçõ~.:s, entre negros e 
brancos, pm exemplo, que hú muito tempo rcprcscntum uma fonte 
~.:rônica de dirtculdadcs, tMnaram-sc qucstfao política de grande 
rclt:v:"mcia. Pmh:r-sc-ú dizer, ainda ~1gora, que o problema jamais 
arn:ft:ct:u, tcndn caminhado muit:ts vt.:zcs para desfechos de extrema 
dranwcidadc:, projc:tando a im;.tgc:m de gl'andcs nações, aos olhos do 
mundo. com tais cores c tfio expressivas distorções que chegam a 
formar-sc :t rcspcito ddas concciws que nüo as elevam ou as distin· 
gucm entre os campeões dos dircitos humanos. Como observa Ely 
Chinoy, a presença de minorias chinesas, com ou sem laços 
continuados com a terra natul, cm nações do Sudeste da Ásia, tem 
engendrado :tngustiantcs tensões. Na Ãfrica do Sul a situação é 
explosiva a sep:trar inconciliavclmcntc brancos c prelos, complicada 
ainda por outros fatoros. Eis um problema político que preocupa a 
ONU c scnsihitiza a cornunidadc internacional. 

Saliente-se que, desgraçadamente. o fato de ser membro de 
grupos raci;.tis c ~tnicos pode innuir tH1 status dos homens e em suas 
rclaçôcs uns com os outros. A cor da pele situa o homem, 
frcqücntemcntc, cm su;.t socicdade, para representar elemento de 
difcrcnça dc tratamento, ou discriminuçiio. Até traços culturais 
distintos servem de suporte ou prctcxto paru discriminações odiosas. 
f: cc.:rto que unw rcaçfio contrúria é facilmente identificável, 
predispondo a minoria ~tnica ou r:.tcial contra a maioria que a 
;.tgridt:. A possc de traços físicos distintivos ou de valores, crenças e 
costumes únicos, nrto rmo proporciona um foco de lealdades 
comuns, constituindo-se.: nu h:1se de uma açüo co\etiva também 
comum, particularmente quando o grupo é: dt:stacudo por uma aten
çõo discriminativa (Eiy Chinoy). 

As difcrcnço1s cultumis são, muitas vctcs, atribuídas a variações 
hiológ.ic;1s. c.:mhora t:stt:ja amplamente.: demonstrado pela História e 
provado cit:ntilicamcntc que a cultura nàa se transmite por 
hercdiwricdade: aprende-se, assimila-se. Nfto hú qualquer evidência 
que sustcntc o ponto de vista segundo o qual os mecanismos 
biológicos que determinam as características fisicas também 
controlum vulorcs, crenças, costumt:s ou formas vitoriosas de organi
zac;rio socinl. 

Os traços raciais c.:ntram na vida na medidu cm que os homens 
desenvolvem sc.:ntimt:ntos c os julgam,. ou constroem teorias acerca 
da cultura c dn socicdndc t:m que desempenham um papel . 

.. Se os homens dclinircm situnçôcs como reais, elas serão reais 
em SLI<IS conscqüé:ncius", ditia \V. I. Thomas. 

Vivemos, Senhores, a trag~dia du desumanização social de que é 
um c:tpilulo a discriminução .. Ao Judo dos prcconcdtos, o interesse e 
a ambiçfio dcsligunun os homens c imprimem às nações uma politica 
devorciad:.t da moral e cm luta contra os mandamentos da Justiça e 
do Direito. E a gravidade se afere i1 simples ilustração dos dramas 
que se.: dt:scnrolum contra u cor de um st:r humano. 

,\ ciência c a t~cnica proporcionaram ao nosso século um 
progresso que estonteia c espanta, tfLo poderosas se fizeram algumas 
nações que vivem parado.xalmentc o drama do supcrpoder, marcado 
pd:.t prcocupaçi'io com u st:gumnca da própria humanidade. 

Ganhamos ~:xtr~tordinúria grandt:za, nns transformações de 
mundo material, mas esquect:mos de nós mesmos, niio nos 
transformamos, não consc.:guirnos ver a causu maior, o desafio 
transcendente quc ~ o de modt:larmns o mundo para o homem, 
pondo-o a scu serviço. 

Criemos, pois, uma consciência de que, ond~: haja um homem 
cm pcrigo, devemos ter a coragem de um gesto paru salvft-lo. 

Constroem-se imp~rios que se estendem a todos os continentes; 
edilicnm-sc sociedades abertas e prósperas, ondt: o conforto de tão 
requintado purece irreal, mas se dl.!sconhece no negro o homem que 
ele é, repudia-se-lhe u cor. 

Como se fosst: pouco o serviço constante das máquinas a drcna· 
rem os recursos paru poucos indivíduos c ulgumus nações, deixundo 
a hunu1nidade, cm sua maioriu, sofrendo as angústias do pauperis
mo, renega-se o homem, proscrevendo-o cm ralào du pele, como se 
fora uma mítcula. 

Crc.:mos, Senhores, que u paz estará sempre ameaçada enquanto 
houver qualquer preconceito a antagonizar os homens. Onde houver 
um negro discriminado segregado, ali estít a negação dos direitos 
humanos que niio se podem afirmar se não se reconhecem a todos os 
homens as condições igualitárias pura o seu exercício. 

Acima dos connitos tt1o grandes que têm no preconceitos da cor 
suas ntzõcs ou seus pretextos, uma cruzada se impõe como verdadei· 
r:tmente redentoru. Façamos do homem o centro c o beneficiítrio de 
todas as nossas conquistas. Só assim, por uma consciência moral 
dominudora c colctiva, impondo principias que não ascilam sob 
impulsos de intcrcsscs particulares é que, na comunidade internacio
nul, sulvaremos a paz que não está no equilíbrio precário e artificial. 

Niio hú valores maiorc.:s que os que se contem nos direitos do 
homem, c o primeiro deles é o direito U vida digna pum que possa 
desempenhar o papel, por mínimo que seja, no palco da vida. 

A todos nôs cuhc.: o dever de ver, atrils do gesto simples, da atua· 
c;tw modesta, até da marginulizaçtto humilhante, um ser humano, 
pur:tlisudo c caído, menos porque não tenha tido força para andar, 
do que pela injustiça que obstruiu os seus caminhos. 

Meus Scnhorcs, 
Hoje, i; o dia do anátema à injustiça do preconceito de cor. 
Em nosso recolhimento, ou em nossas pregações, indaguemos 

estas verdades: Que branco, cm qualquer parto do Planeta, foi maior 
que o negro Martin Luther King? Que ariano, om qualquer nação 
da Terra, foi mais sábio que o judeu Albert. Einstein'! Que herói 
europeu, cm qualquer Pais do Velho Continente, foi mais valente 
que o índio Fclipc Cumarão? 

No muis profundo de nossa consciência moral, denunciamos a 
ignomínia de um crime contra o homem. E devemos dizer que a luta 
continuurít até que os direitos humanos sejam imperativos de cons
ciência de cada indivíduo, empolgando a vontade incontrastúvcl de 
todos os povos e nações. 

Estu é uma causa de todos. E que encontremos cm nós as deter
minações morais que nos façam soldados da luta pela dignidade do 
homem de todos os quudruntes da Terra. 

Este, o caminho da Justiçu: este o preço da paz. Não vacilemos, 
Senhores!'" 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item l: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 83, de 
1977, do Sonhar Senador Daniel Kricgcr, solicitando tenham 
trmnitação cm conjunto os Projetas dt: Lei do Senado 
n''s 272 c 273, de 1976, que dispõem sobre a instalação de 
cquipumcntos nos vc.:iculos automotort:s de via terrestre. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovum qucirum pt:rmancccr senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência furá cumprir <L decisão do Plcnúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel la) -Item 3: 

Discussiio, cm turno úni~.:o, do Projeto dt: Lei da C:"tmant 
nY 59, de 1976 (n'' 7H7-B/75, na Casa de nrigcm), que dispõe 
sobre normas dc procedimento cm rcdamaçôcs c rccursos 
interpostos pdo trabalhmlor rural, nos casos de aposc.:nta
doriu c de pcnsUo, tc.:ndo 

PARECER, sob n' 932, de 1976, da Cumissi1o: 
-de Constltulçilo e Justlçn, favorúvcl. 

Sobre u mesa, requerimento que scrú lido pt:lo Sr. I ~>-Secretário. 



Maio de 1977 DIÁ~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 4 1321 

lo lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 100, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento du discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 59, 
de 1976, a fim de ser feita na sessão de I• de junho próximo vindouro. 

Saia das Sessões, cm 3 de maio de 1977.- HeMdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em razão da 
dclihcracão do Plcni1rio, o projeto de lei entraril na Ordem do Dia da 
scssiio de l\'dcjunho. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• III, de 1975, do Senhor Senador Nelson Car
neiro, que introduz modificações na Legislação da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 925, 926 c 927, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc: 

-de Legislação Social, favorável: e 
- de Finanças, favorilvcl. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votacf10. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Paus~1.) 
1\rrovado. 
1\ matéria voltarít oportunumente em Ordem do Dia, para o 

segundo turno regimental. 

i': o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•111, DE 1975 

Introduz modlneações na Legislaçio da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O pari1grafo único do urtigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de 
junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Parúgrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca aos segurados que i1 data desta lei já contavam 35 (trinta e 
cinco) unos de serviço, inclusive proveniente de múltipla 
atividadc, independentemente de concomitância." 

A rt. 21• Esta lei cntrar:í cm vigor na da tu de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte lia) -Item 5: 

Discusão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
don'' 148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, que 
dispõe sohre a locuç~o, pelas instituições de previdência, de 
imóveis do tipo popular para segurados com renda inferior u 
dois sulúrios mínimos rcgionuis. tendo 

PARECERES, sob n•s 52 e 53, 515 e 516, de 1976, das 
Comissôes: 

- de Constituiçilo e Justiça - 1• pronunciamento: pela 
constituciunulidadc c juridicidudc: 

l• pronunciamento: (recxume solicitado cm Plenário), 
pela constilllcinnulidade c juridicidudc com a Emenda que 
apresenta de n'' 1-CCJ: 

-de Legislaçilo Social - I• pronunciamento: favorúvel 
com voto vencido do Senhor Senador Dom{cio Gondim: 

29 pronunciamento: (rccxarnc solicitado cm Plenário), 
favnrúvcl ao Projeto c contrário à emenda da Comissi'io de 
Constituiç~o c Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que serú lido !"elo Sr. IY-Sccrctflrio. 

!: lido c al"rovado tl seguinte 

REQUERIMENTO N• 101, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, rcquci· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 148, de 
1975, a fim de ser feita na scssiio de I• de junho pró., imo vindouro. 

Sala. das Sessões, cm 3 de maio de 1977.- Heivldio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (l'ctrónio Portdla) - Em razão da 
deliberação do Plcnúrio, a mat~ria voltar:'lll Ordem do Dia na sessão 
de I• de junho, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hclvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Visitei recentemente a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste- SUDENE. Recebido com a costumeira distinção, 
conversei, ouvi atentamente c recolhi preciosos subsídios, que me 
permitirão, sob novos úngulos, com ótica diferente, voltar à aborda· 
gem sucessiva do mesmo tema. 

Fclizmcntc constatei, c esta é a observação preliminar mais im· 
portante, que o ünimo, a disposição de trabalho e o espírito de luta 
que a todos anima são os mesmos que identifiquei quando àquela 
agência compareci, p~.:la primeira vez crn fins de 1966, corno repre· 
sentante do Piauí naquele Colegiada. 

Superintendente, dirctores c técnicos, ontem corno hoje, 
imbuídos de igual dedicaçf1o i1 causa do dr.:senvolvimcnto regional. 
Pena é que, ntravês dos anos, venha ocorrendo indisfnrçúvcl redução 
dos meios de trabalho, de sua capacidade de ação, c, cm conse
qUênci<l, de sua importância dr.: órgão específico, c ainda insubs· 
tituívcl, para identificação, plancjamcnto c solução dos graves pro
blemas daquela :írca. 

O principal· instrumento operativo da SUDENE i: constituído 
pelos recursos fiscais. Daí dizer-sr.! que os incentivos fiscais são a 
SUDENE, ou vice-versa, de tal modo se confundem. 

instituídos através da Lei n• 3.995, de 14 de dezembro de 1961, c 
legislaçho posterior, o sistema dos urtigas 34/18 visava a apoiar, 
inicialmente, cmprt:cndimcntos industriais considerados prioritários 
pam o crescimento do Nordeste. 

Paulo de Tarso de Morais Sousa, técnico da SU DEN E, cm sín
tese feliz, afirmou: 

"0 incentivo fiscal que era concedido não só à 
importação de novos empret:ndimcntos, mas U moderni· 
zaçf10, complemcntaçi'io c ampliação dos cmprr.!cndimentos 
existentes, contribuía também para manter no N Ordcstc as 
poupanças aqui geradas, hcm como parn atrair as das rt:giões 
jú desenvolvidas, juntamente com a experiência c tecnologia 
existentes. "(t\ redução dos recursos destinados ao Nordeste 
- J ornai O Globo, 17-12-7(>,) 

Alcunçudos r.! avaliados os primeiros rc.:sultados, cht:gou-se à 
conswtução du nec~$sidade de.: <llllf'lliar a f1reu de aplicação dos incen
tivos, que foram c.:xtcndidos ;I agricultura, tdccomunicaçlh:s, turismo 
c energia, respectivamente, cm l'lfi,, 1965, 1966 c 196S, atividadcs 
sctoriais Jocalizad;!s, exclusivamt.:ntc, no Nordl!stc.:. 

Nada muis nuturall!just~J. t: lJUC o lil!senvolvimt.:nto do Nordes
te n~o é ohra upcnas da implanwçi'io de.: atividadcs st.:cundúrias, mas 
também das primeiras c tcrci~1rius, sobretudo du ênfase que por 
concedida ü agropccuúri:1, que ptH via lh: conseqUência propiciará 
suporte no mais fúcil c cstúvel 1.h:scnvolvimento das que st.: lhe 
scguem. 

Dai o cnfoquc, lJUl! me part:.:e insustcntúvcl, apesar de.: cômodo, 
de atrihuir tmll1S os rnalt:s dn Nordeste an fcntlmc.:no das scc:~s, que é, 
na rt.:alidade, simples cnmpuncntl! dn prtlh\crna, vez qut.: da formaçrl.o 
do dt.:IHlminado "holsfln til! pnhrcta" participam, por certo com 
igual rcprest.:ntatividat!l!. a estrutura fundi[1ria. a inadc.:quada orga· 



1322 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Maio de 1977 

nizaçiio social, a secular transferência de capitais no Nordeste pura o 
Centro-Sul, descapitalizuç-lo que é representada, entre outros, pelo 
mecanismo espoliativo do ICM e us insuportâvcis transuçõcs comer
ciais triangulares, que levam à venda dos produtos regionais a preços 
competitivos c que nos obrigam à compra por preços alfandegaria-
mente protegidos. . . 

Certo é que, a partir de 1963, com o aplauso, a prmcfpto, c a 
frustraçiio posterior do Nordeste, os incentivos foram es.tendidos a 
outras itrcas, chegando-se quase à desfiguração das finaltdades que 
presidiram, em 1959, u criação da SUDENE, traduzida no combate 
às injustiças e graves disparidades regionais. 

Assim. digna de louvores foi a Lei n• 4.216, de 6 de maio de 
196.1, que concedeu a participação nos benefícios fiscais à ocupação 
da Amazônia, providência legal que contou com a simpatia. c o tra
balho decidido de todas as lideranças nordestinas. 

Logo cm seguida, porém, e muito antes que os objctivos origi
nários fossem atingidos, surgiram os Decretos-leis n•s 55, de 18 de 
novembro de 1966, e 221, de 28 de fevereiro de 1967, c a Lei n• 5.106, 
de 2 de setembro de 1966, que não contaram com a colaboração dos 
mais lúcidos representantes do Norte c Nordeste, mas, ao contrârio, 
mcrecerum pareceres desfavoráveis dos técnicos e dos estudiosos 
com visão global do País, os incentivos destinados à SUDENE c à 
SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia) 
foram clastecidos à pesca, ao turismo e ao reflorestamento, de tal 
sorte que hoje cobrem, inexplicavelmente, para usar de expressão tão 
grata ao paladar do eminente Líder Eurico Rezcndc, toda a 
geografin nacionul. 

Não bastassem as medidas legais altamente danosas ao Norte e 
Nordeste, pois que comprometem ",., uma política que, segundo tu
do indica, é perfeitamente capuz de resolver um dos maiores pro
blemas sócio-económicos do atual desenvolvimento brasileiro" 
(Ministério do Planejamento- Estudos para o Plano Dcccnal de 
Desenvolvimento), e para agravar ainda mais a escassez de recursos, 
chegando quase à pulverização, foram baixados os Decretos-leis n•s 
1.106, de 16 de junho de 1970, e 1.179, de 6 de julho de 1971, insti
tuindo o Programa de Integração Nacional - PIN e o Programa de 
Redistribuição de Terras e do Estímulo à Agroindústria do Norte e 
do Nordeste- PROTERRA, que importaram na redução em 30% c 
20%, respectivamente, vale dizer, da metade dos incentivos. 

Não cabe discutir, na oportunidade, as vantagens ou desvan
tagens de cada Programa, muito menos aferir os objetivos de cada 
um deles isoladamente, mas tão-somente deixar evidenciada a certeza 
de que a mesma fonte de recursos não teria, e não tem, elasticidade 
suficiente pura atender, com eficiência, u tão variado c crescido 
número de destinações. Em tais situações o cabloco nordestino, na 
sua simplicidade, afirma com indisfarçável sabedoria: panela em que 
muitos mexem ou sai insossa ou salgada, 

O Sr. MlUro Bene•ldeo (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
apmtc'? 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com muito 
pmzer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- Nobre Senador Hclvf
dio Nunes, estllmos acompanhando, atentamente, o discurso que 
V. Ex• profere na tarde de hoje, a respeito da politica de incentivos 
fiscais, pertinente ao Nordeste brasileiro.Querochamar a atenção da 
Casa. neste aparte a V. Ex•. pura uma medida reputada das mais 
danosas para o interesse regional. Truta-se do Decreto-lei n• 1.478, 
de 26 de agosto de 1976, que modificou os percentuais dos incentivos 
fiscais, a fim de beneficiar os programas de florcstamcnto c de 
renorcstamcnto. Chamo a ntenção de V. Ex•, que é estudioso da 
matéria c sabe disso- c mais do que a de V. Ex•, a do Plenârio, pura 
u fato de que esse decreto-lei caracteriza nagrantc incoerência da 
politica de incentivos fiscais cm reluçilo uo Nordeste. Enquanto que 
ror esse dccrcto-lci eram modificados os percentuais dos incentivos 
nscuis, u nm de que fosse feita uma destinação maior pura o FISET 
- llorcstumcnto c reflorestamento- dois meses depois o Governo 
Federal era obrigado, pura suprir os déficits de aplicação do 

FINO R, u retirar do FISET 560 milhões de cruzeiros, para o Fundo 
de Investimento do Nordeste. Por aí V. Ex• vô a inconseqUência des
sa medida governamental, o Decreto-lei n• 1.478, contra o qual er
guemos a nossa voz nesta Casa, e no Congresso Nacional, a fim de. 
que o Governo reformulasse esse seu comportamento, e não rc· 
tirasse, pelo menos aquilo que até: hoje significou expressiva conquis
tu paru a nossa região. 

o· sR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obriga
do a V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, em quem reconheço 
um autêntico nordestino e proclamo um dos grandes batalhadores 
pela causa da nossa Região. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Em resultado, e sem descer ao exame aprofundado dos efeitos 

negativos que a extensão dos incentivos deflagraram, marcadamcntc 
no que se relaciona com a politica creditícia especializada do Banco 
do Nordeste do Brasil, ao atraso ou paralisação dos projetas e às pró
prias dificuldades na administração dos incentiovs, isto é, ua existên
cia de vários órgãos, disputando, competitivamente, os mesmos 
recursos, pura atender objetivos diferentes", certo é que "as Regiões 
Norte e Nordeste deixaram de receber para aplicação em seus proje
tas privados, até dezembro de 1975, recursos da ordem de CrS 23 
bilhões, dos quais CrS 7 bilhões em decorrência dos incentivos selo
riais e CrS 16 bilhões em decorrência das retenções do PIN c 
PROTERRA, a preços de 1975". 

Mais ainda: "as Regiões Norte e Nordeste tiveram em conse
qUência da redução dos recursos (CrS 23 bilhões) uma diminuição 
nos seus investimentos privados da ordem de CrS 69 bilhões, consi
derando que em média cada cruzeiro de incentivo gera I cruzeiro de 
recursos próprios e I cruzeiro rle financiamento" (Cf. op. clt., loc:. 
clt.). 

Mas não é só. Sabendo-se, como todos sabem, que até 1974 o 
sistema de captação de recursos trabalhava com taxas que os 
intermediários fixavam em até 50% (cinqUenta por cento), aliado ao 
fato de que o Centro-Sul gera mais de 80% (oitenta por cento) dos 
incentivos, ter-se-á, então, uma idéia do montante real dos prejufzos 
sofridos pelo Norte e Nordeste, em razão ·da ubertura do leque dos 
incentivos às utividades setoriais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. Há muito o que dizer. Voltarei a 
abordar variações do mesmo tema em outras oportunidades. 

Hoje, deixando para exame posterior o Decreto-lei n• 1.376, de 
12 de setembro de 1974, que instituiu o Fundo de Investimentos do 
Nordeste - FINOR, o Fundo de Investimentos da Amazónia -
FINAM e o Fundo de Investimentos Setoriuis - FISET, desejo, 
com o apoio de demonstração estatística elaborada pela SUDENE, 
Centro de Informações Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda 
c Fundação IBGE, expressa no documento que integra este pronun
ciamento, pedir a atenção desta Casa e das autoridades federais, 
di reta e indiretamente responsáveis pelo problema, para o descenso 
verificado nas opções de aplicação dos incentivos. 

Assim é que u análise do comportamento da participaçilo revela 
que. até 1966, o Nordeste c Norte absorveram, com pequenas varia
ções de percentuais, todos os recursos oriundos do sistema, cumprin
do explicitar que, no ano tomado como exemplo, a SUDENE c a 
SUDAM tiveram, respectivamente, 84,33% e 15,67% do total. 

Ampliados ii pesca, ao turismo e ao reflorcstnmento em 1966, já 
cm 1968 ocorreu denunciador declínio em relação à participação do 
Nordeste, da ordem de 20%, pois que baixou de 84,33% para 64,47%, 
cmboru u Amazônia tenha experimentado sofrível aumento, vez que 
se elevou de 15,67% pura 22,82%. NuqUclc uno, porém 11 Supe· 
rintcndi:ncia do Desenvolvimento du Pesca- SUDENE participou 
com 6,12%, a Empresa Brusileira de Turismo - EM BRATUR com 
4,97% c o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florcstai-JBDF 
com 1,62% dos incentivos. 

O quadro sofre profunda modificação u partir de 1972, uno cm 
que decresceu puru 24,51% a partic1paçào do Nordeste c pura 8,98% 
a du Amazôniu, u du SUDEPE para 2,96% c a da EMBRA TUR puru 
1,62%, cnquunto u do IBDF subiu para 11,93%, com o astronómico 
lncrcmcnto de 636%. 
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O quadro cstatisth.:o apn.:scntadn, infl.'lizmcnh:, rcvt:la muito 
mais. É qw.:. cm 1976, a p:1rtidpaçi"10 dn Nordc~tc l.'ai p;1ra 19,:!5 1.~ .• a 
Ja ,\m:lttinia para 7.~1Yf,, a lia SUDEPE para 0,76r·;. c a tia 
EMBRATLIR rara 1.49'::, ao passo qoe a uo IBIJF e.\perimonta 
nova :JSI.'Cnçfto, pois que chegou a 15,901

.'(. do tutal dos rcl.'llr:-.ns, nas 
ccrcani:ts, portanto, da percentagem com que foi contemplada a 
rcgiftn nnn.Jcstina. 

Em J'HHIC:ts p:llavras, nos últirnns l>ito mws, isto l:, "cntn: 196H c 
llJ76 as rcgilh:s Norte c Ntwdcstc tiv~.:r:lln tlm:t qul:d:1 dL: ~:7.2Wn parn 
16,5-J'.'f, cnyuanto que o I BDF teve o cxtr:wrdin:1rio incremento de 
I ,62% p:1n1 15,90%, índices que rcprcscntmn, n.:spcctivanttmte, uma 
n.:duçt10 de quase tr~s vezes rwra as {lrea:-. nH.:nos Jescnvolvidas c 
aumento Jc aproxim~u.larncntc I O vele!<! para o I BDF. 

Se ocorrer cm 1977 o mc~rno cornportamt.:ntn vt.:rilicado t.:m 
1975 para 1976, o 4LH.: n~oé de todo impossível, o IBDF ultrapassurú 
u Nurdesto ... " (op. cit.,loc. cit.), 

O Sr. Italivio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
o.1partc'! 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA -1'1)- Com todo rra
zcr, nohrc Scnadnr ltalivio Cot.:l hu. 

O Sr. Itnlivio Coelho (A RENA - MTJ - Est'"' uul'indo, eorn 
wd:1 :1tcnçtio, c aprcmlcndo muito, ~lt.:xpnsição lh.: V. EX1

·\ quc faz um 
cxo.1me pormcrwrit.i.ldo do prohlcma dos inccntivns nas tlivcrsas 
regiões do País c n<IS diversas ativid:~dcs, Evidl.!nh.:rncntl.! que. cm ter
mos pcn:cntuo.ds, impressiona hastantc c alimcnto a c~per;.mçol dt: 
que, cm termos absolutos, :1 situação seja ainda hast:mtt.: favorúvl.!l 
ao Nordcstc c :1 Amazónia. Devcmos n.:gistrar que a Amazônh1, 
dada a contr:1diçt10 c u contraditória atitut.Jc dc Jiverso..; !ll.!torcs da 
opin~10 pl1hlica, tcm que Sl.!r ocup~1da, paulatinamente, dat.Ja a 
dificuld:u.lc c a necessidade Jc organizaçtio de um sistema viúno 
mJequ:1do c. todu a infra-estrutura para qut.: se precncha o grande c 
l~llllllSO vazio gcogrúlico. o Nordeste tarnhém P~lrti~:ipa, ravnrcddo 
com cmprc~.:ndimcntos da EMBRATUR. qui.! l: a parte turistica. 
Ali:h, o Nordt.!ste l: hojt.:, no Bmsil, 1.! não somcntc a B:1hia, uma das 
partcs do l)ais mdhor favorecidas c melhor prcparado.ts pari! essa 
;.!ti\·il.l:ldc, indispl.!nS:'IVcllwmundo civilit.aJo do turisnw. 

O pnrquc dr.: rdlort.:stamcn\0 é, ~tinJa, incipil.!ntc, partindo de 
~1pcn:1s 1.6~',';, teve um crcscimcnto subst:~ncial, mas a crise lia cclulo
sc l: muito séria para u Brasil c hú n~.:ccssidudc Jc vcnt.:l!r-sc a segunda 
etapa, que l: a da industrializaçflll da protluçno Lia cclui,)SI.! propria
mente dita. No ano passado. V. E.x(! hcm o sabe, ll Poder E.x!.!cutivo 
delimitou. jú pma o c.'\crcicio de 1977, a qucsttw Jr.: incentivos para 
rcl1orl.!stamcnto, havendo, fhH conseguinte. SI.! :mtccipaUo, no atendi
mento its preocupações manil\:stadas por V. Ex~ Snu um cntusia~ta 
da proplHCÍonalidadc do sistcnw de incentivo:; atualmcnte cm vigor. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARE~.\ - I'IJ - Agraueço, 
scnsihilizmto, a participaçtin dc V, l:.x.~. nohre Scnadnr ltalivio Coc
lho. Entrctmltll, não concordo co111 al1!11111as Jas colncacõcs Jc 

\', L.\'·1 Cl;~ro l[Lie, de L'crta fnrrna. o Nnrl.lt:stc c o Norte participam 
dll ... iiiCCilti\~1..,, ;q1c:o.:lr da pulvcrit.:lt;:in Jccretõ.!di.l pelo Govcrno Fe
dcr;d. ~~~~~. :1 pr11pt1r~tl~; ~.111 ~111~ ~.:ssc..; i.ncc~tivos são cstc~d.idos._ a 
tndu 11 P;d:-., L'larn qu~ d11111t~ut, ~.'\tro.to~dlllarmmcnt~. a part1c1paçuo 
daLtllcla..; fl't!ill~:s p11r:t ;,.., qu;11..; os 1n~cnt1vns for~un cnados. 

Heit~ro, m:d .... uma \'C/, ns mcus agradccirncntos !t participação 
di.! V. 1·:.\'·1 

Sr. Presid~ntc c Sr..;. ~~.:rwdores. Reafirmo que cm curto prazo 
rt:tonwrci :1n :ts..,ur1tn, E farei considcrucõcs nu primeira oportunj .. 
Jade, esp.:..:ialmcJ. , . :.~Jbrc a atUi.li;Jl, Jo atl: bem pouco conhecido 
IBIJI-'. 

D~:scjo, pnr~m. cn~:crrar as minlws palavras, nu tarde de hoje, 
com a afirrnaçno de que ~c~ ocasiun:d, fugidia, a prcscnca no Nor
llc...,tc,n IBDF nt11J attw nol'iaui. 

A prop1hito, n.:c~.:hi no di11 ~7 Je abril pretl:rito cópia. via telex, 
dn nlkill quc ll Cim·cnwdnr Dirceu M!.!ndcs Arcovcrdc enviou ao 
Pr~.:~ident~.: do I BD I· - P:tulu t\t.cvcdll Bcrutti, t.: quc não me furto 
:to d~.:ver de tran~crc\·~.:r: 

"Senhor Pr~.:~id~.:ntc, 
Com h:1sc n:1 l.l.!i n\' t'.IJ4, de 16-11-74, c modilicaçõcs 

intmdulidas relo Deereto-ki n<' 1.376, do 12-12-74, foram· 
lh~.:s cncaminhadas. por inh.:rmédio da Delegacia desse 
Instituto ncsta c:1pitat, 74 (sctcnta c quatro) cartus-consultas 
pam implantação Ue pmjetos dt.: norestamc:nto c:m vários 
rvlunidpios dn Estado. 

Eo.;sas cartas, s.:p.undo estou informado, representam 
(),.!''; (qu:lll"ll d~CÍillllS por Cr.:nto) do total que foi apresentado 
:t C!ISC Instituto rar.t arrl!ciaç~w c julgamento at~ 30 de abril 
pró., imo. 

/\ loc:Jlitaçt1n dc tais projr.:tos vt.:rific~!-sc cm 1:! Municí
rin!l, do c.xtn:mo Nurtc ;.;o c:< tremo Sul do Est:.tdo, cm úrca 
útil de X7.(>2~ ha e úrea efetiva de plantio de 61.990 ha, onde 
a ol'~:rt:1 de trahallw l: csco.1ssa c a rt:ndu per capita uma das 
m;.ds hai.xas do Pais. 

Como nossn Estado ainda nf1o foi contemplado com 
essa ~:sp~l.!it: di.! recurso c a implantação dos projetas muito 
rcpn.:~cntari~l. para a ccorwmia local, solicito de Vossa 
~:.xcclênda scu~ hl>ns ofícios no sl.!ntido de julgú-los priori tá· 
rios. Uma vcz, ~ d:1ro, satisfncam us exigências do FISET
llorestamcnto c rclh)rcst:~rncntu. 

Sem outro :1ssunto, aproveito a oportunidade para 
rL'nov:1r-lhc protestos dc estima c consideração. 

Atc.:ncinsamcnte.- Dirceu Mendes Arcot"erde, Governa
th)r do Est:tdo." 

:\ssim. ciente c Cünscicntc das distorcões verificadas, acima de 
tudll na :'lrr.m dll I BDF, ~ quc dirijo, como nordt.:stino, veemente 
apelo ~IS :1utoridadcs responsúveis, lembrando-lhes que, apesar dos 
esforços cmprcl.!ndidus cm contrúrio, muitos ainda teimavam cm 
manter o Nordcste na cnmliçào dc ''maior bolsão de pobreza" do 
P:lis. 
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iNCENTIVOS FISCAIS SEGUNDO OPÇOES 
CrS Milhões - Preços Correntes 

Anos Sudene % Sudam % Sudepe % Embratur % IBDF % PIN % Proterra % Total 

1962 6 100,00 6 
196.1 7 87,50 12.50 8 
1964 .1(1 91,61 3 8,.19 35 
1965 171 92,97 1.1 7,03 185 
1966 252 84,.1.1 47 15,67 299 
1967 352 77,56 102 22,43 9 0,01 463 
1968 466 64,47 165 22,82 44 6,12 36 4,97 12 1,62 723 
1969 627 56,.17 260 23,42 139 12,48 46 4,10 40 3,63 1.112 
19711 9.19 5.1,87 .148 22,01 234 13,42 72 4,12 115 6,58 1.708 
1971 7.1.1 .13,1 o .123 14.59 140 6,32 65 2,94 289 13,05 665 30,00 2.215 
1972 789 24.51 289 8,98 95 2,96 52 1,62 384 11,93 966 30,00 644 20,00 3.217 
197.1 1.1011 24,68 .159 8,06 102 2,28 115 2,57 553 12,41 1.337 30,00 892 20,00 4.458 
1974 1.!1'17 2.1,85 664 9,38 89 1.25 157 2,20 904 12,70 2.166 30.45 1.436 20,18 7.113 
1975 2.647 25.91 8.1.1 8,15 102 1,00 123 1,20 1..16.1 13,34 3.090 30,24 2.060 20,16 10.212 
1976 2.556 19,84 854 6,63 89 8,70 175 I,J6 2.680 20,80 3.957 30,71 2.572 19.96 12.983 

Tntal 12..179 4.261 1.04.1 841 6 . .140 12.181 7.604 44.649 

Fonre- SUDENE- Departamento de Indústria c Comércio- Divisão de Coordenação de Incentivos- Ministério da Fazenda- Centro 
1.h: I nfornwctks Econõmico-Fiscais: 

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

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)·- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Braga Júnior. 

O SR.BRAGAJÚNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Continua recrudescendo a crise mundial do petróleo o, recen· 
temente, o Presidente Jymmy Carter, em patético pronunciamento, 
advertiu que as reservas existentes estarão esgotadas em menos do 
que se esperava, isto é, antes do final deste século. 

Havia, decerto, algum otimismo, quando, a partir do apro· 
veitamonto do primeiro poço submarino, no Mar do Norte, graças à 
prodigiosa tecnologia desenvolvida pelos noruegueses- e, já agora, 
por nós utilizadas. cm plataformas de concreto armado, na costa da 
Bahia - pretendeu-se que, no subsolo marinho, haveria tantos jazi
mentes petrolíferos quantos os já descobertos na parto emersa do 
Globo. 

Mas deve-se saiiontar, desde logo, que os poços marítimos em 
operação exigem perfurações do quase quatro mil metros, o que 
implica cm grande acréscimo no custo da produção. 

Adornais, o consumo mundial nuo tem sido reduzido na propor
ção que se esperava, enquanto tiS jazidas suo exauríveis. Além do que 
a tendência, no mercado mundial, é do aumento crescente do preço 
de petróleo, o que, paru nós, um País que tem grande parto da 'sua 
estrutura dt: transportes baseados em rodovius, qualquer acréscimo 
no pn:ço do óleo resulta em danosus repercussões cm nosso balanço 
de pngamcntos, pois a produção interna nUa supera vinte por cento 
da domanda. 

Decerto fomm ussinados novos contratos de risco o muliiplicum
se as prospecções, tanto nus áreas terrestres, como na platarorma 
contincntul, m>IS c~se é um tipo de investimento que só produz resul
tados a médio c longo prazos, enquanto as majorações do preço 
ocorrem pelo menos duas vezes por ano. 

UMA CLARA ADVERTENCIA 

Em recente editorial, divulgado nu pí1gina opinutiva do Correio 
Br~tzJIIense, soh o título "Urgência para o Proúlcool", adverte o 
articulista; 

"Os sinais alarmantes nos horizontes i1rabes, de que a 
poderosa OPEP poder:'t, a curto prazo, aumentar o preço do 
barril de p~.:trúlco, para muitos jí1 silo ostensivos. Urn deles, 
talvez o maior, vamos CIH.:on trar na Jcdsito do Governo dos 

Estados Unidos, Je lançar um pluno energético que rem a 
sublinhá-lo a mlsteridadc no gasto de combustíveis. E se 
assim pensu :1 maior potência do mundo, os EUA, 
considerando que pOinJ continuar no seu status de poder 
mundial precisa ler um comportamento do pobre, quo dirc· 
mos nós, carentes totais de petróleo c puupérrimos cm 
alternativas outras, que não sejam os recursos hídricos." 

Depois de outras considerações a respeito do consumo norte
americano, prossegue o articulista: 

"O problema, porém, é o brasileiro. O nosso problema. 
Os Estudos Unidos estão importando apenas 50% do 
petróleo que queimam, mas nós nos achamos na casa dos 
90%. Os Estudos Unidos estão montando suas contrais atômi· 
cas c já se encontram em estágios avançados da tecnologia 
nuclear, enquanto que o resto do mundo, sem eles, têm umll 
caminhada de 20 anos pela rrcntc. E se assim acontece, temos 
de considerur, cm primeiro lugar, n nossa posição.~· 

Entrundo diretamonto no assunto que motiva o título desse 
cdilorial, salienta o Correio Brazlllense: 

"Se o álcool move motores de combustão interna é 
succdfmco da gasolinu no todo ou cm parte, se nós podemos 
produzi-lo, temos meios pura tanto, tecn~'Jiogia c campos pró
prios paru o plantio de cana-de .. açúcar c de mandioca, então, 
na consecução desse objctivo o Governo deverá colocar todo 
o seu esforço, mesmo que tenha de arrebentar as estruturas 
hurocrúticas que se anteponham aos projetos, 11 

UM RECURSO RENOVÁVEL 

Nunca scrú demasiado relembrar que o {llcool-motor. de origem 
vegetal, resulta da exploração de um recurso nuturul renovúvcl~ que 
temos vast:ts extensões para o cultivo da cana-de-açúcar c da man
dim:a: que nno precisamos importar tecnologia, para a misturu 
daquele com os combustíveis originltrios do petróleo, até um pcrccn· 
tua I de cinullcnta pnr ccntn. 

Ad~.:nuns, deve-se frisar tjUC as destilarias podem c devem ser 
instaladas, também, cm r~.:giões pioneiras, como o ccrn1do c u 
,\mazúnia, até como instrumento de ocupnçito dcmogrMica e 
económica, cnm vistas t1 mais r(tpida intcgraçUo nacional, peln 



Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quarta-feira 4 1315 

climinw;ilo de fronteiras iutcrnas impostas ao nosso processo de 
desenvolvimento. 

Se aquele conct:itLL<~do jllrnal abr~ llLanc.:lietcs cuntra a morosida· 
de, J'clizmcntc.:, nn caso dos pleito~ da ,.\mazónhL, temos que cxtcrnar 
o nosso otimismo. 

Diz o Correio Brnzillcnsc: 

·•o Sr. Lycio de l:rcit.as, que trata do problc.:ma, em 
entrevista concedida a urn jornal carioca, nfio disfarçou que o 
principal nhstúculo ao Proúkonl situa.sc no processo de 
aprovaçt10 de projctos. Se assim l:, resta, com :u;õcs autoritá· 
rias, rcmovcr os cmpccilhos setori~1i~.·· 

Se assim é, temos cspccialissimas razücs para agradecer, cm 
nome da Amazônia, a conduta da Comissna· Nacional do Álcool, 
n:lativa a um pleito do nosso Estado. 

Truta-se de proposições apresentada, cm dezembro do ano 
passado, pela Agro-Industrial Fazondas Unidas Limitadas, de 
Manaus, rara a instaluçito de uma destibria de ú1cool autónoma, a 
sor localizada no Município do ltacoatiara, com capacidade de 
prm.lução de 120 mil litros cm 24 horas de orcruc~o. tendo a cana-de .. 
açl1car como mutêria-rrim:l. 

No dia 21 do dezembro do ano passado a Comissão Nacional do 
Álcool oficiou ao diretor da cmprc . .;,a, comunicando-lhe a uprovação 
do pleito, convid:mdo-o a contratar a operação com o Agente 
Financeiro, para "a cntrcgu do projeto no prazo de noventa dias". 

QUEM É O EMPREENDEDOR 

O pro.motor do empreendimento é o emprcsúrio Carlos Alberto 
de Carl i, que h:"t dez anos se instalou cm Manaus, onde fundou uma 
empresa de confecções, que fatur:1 5 milhões de cruzeiros, cm roupas 
masculinus, para cxpMtar para a Europa c Estado Unidos. Não é 
nome apenas conhecido nos meios empresariais do País, mas temos 
cm miios umu longa reportugem do New York Times, com chamada 
de primeiru púginu, dedicadu a esse brasileira, sob o Titulo: 
"Homem de Negócios, 36 anos, Construindo Império no Ama
zonas", 

Ncss:~ reportagem, o jornal nova iorquino não somente promo
veu o Amllwnus, exaltundo u ógura duquclo grunde empreendedor, 
mas tentou mostrar principalmente ao mundo cconômico-financeiro 
que o Governo Rcvolucionúrio, possuindo uma Amazônia fértil e 
promissora, c incentivando jovens empresários, tem condições para 
oferecer muitmi oportunidades de investimentos c poderá avalizar e 
gnruntir, com os rcsuhudos a médio c longo prazos, todos os nossos 
compromissos intcrnucionais. 

A AMPLITUDE DO PROJETO 

Reunindo oito razt.:nd:IS que, desde 1973, dcscnvolvcm progra
nws ugricolus na Região de Munuus, Curlos Alberto de Carli 
constitui, cm sociedade por quotas de rcsponsubilidade limitada, ~~ 
Agro-Industrial Fuzendus Unidus, com o capital fi.xHdo em vinte mi
lhões de cruzeiros, contando, atualmcntc, com invcstiml!ntos fixos e 
agrícolas du ordem de sessenta c oito milhões c oitocentos mil cruzt:i
ros, de acordo com um laudo de avaliação da A C AR-Amazonas. 

A empresa tem como objctivos a importação c exportação, 
scrrmia c hcneliciarnento de madcir:~, agropecu{~ria, administração 
de imóvci~ rurais, com~rdo de irnplemcntos agrícolas c de produção 
<lgropccuúria, com~rciu dc dcrivHdos dt.: petróleo t: prestação de servi
ços :1gricolas. 

Em vista do alto interesse que representa para o des~.:nvolvimen
to do Anwwnus, o Conselho de t\dministruçi1o du SUFRAMA 
isentou-a, atê 1999, do pag;.lmento do I PI, enc1:mtrando-~;c cm 
tramit:u,·l1o nu CODEAI\·1A requerimento no ~cntldo de obter a 
isenção do ICI\.-1 por dez anos, nos tcrnws da Lei nv 958, de 1970. 

O ohjetivo dn projeto apnwado pela Comissão Nacional do 
Álcool é :1 instalaçl1o de destilaria p;.1ra a produçl10 de 210 mil litros 
dc :t1kool anidro carhur:nlle, por dia. com l:~vour:1s própri:.1s de cana 
implantadas cm J.SOO hectares, numa f1rea \Lllal de 2-l mil hectares 
disroniveis. O tempo tllt:ll da safra é d~.: IH2 dias. elaborando 300 mil 
toneladas, com a prmluçi'to unual de 21 miiiH'ics de litros de úlcool 
;midro. 

O investimento programado é de pouco mais de 129 milhões de 
cruzeiros no sctor industrial, mais de 84 milhões no setor agrícola c 
do1. milluics na infra-estrutua, porfazendo 224 milhões, 286 mil e 791 
cruzeiros, tendo corno fonte de finunciumcnto o Banco do Brusil, nos 
termos do Decreto-lei n• 76.593, de 1975. 

Além de garantias no total de 6H milhões de cruzeiros, por 
quanto os bons da socjedadc foram avaliados, os sócios do 
empreendimento possuem bens livres quunto bastem como garantia 
subsidiúria. 

A cmprc!'lu solicitou o prazo de doze anos, com três de carência c 
nove para umortiz:tção, no sctor industriul, e cinco anos, com dois de 
carência, pant os investimentos no setor agrícola. 

INTERESSE REGIONAL 

Após o advento da Zona Franca de Manaus, o projeto do álcool 
é reconhecidamente, o maior empreendimento, incentivado pelo 
Governo Federal, na rcgiào umazfinica, sobretudo pelos seus gran
des rcsult<ados a médio prazo. 

A iniciativa dessa emp.resa, já aprovada pelos órgãos competen
tes, representando um investimento total du ordem de trezentos mi
lhões de cruzeiros, abre novos· horizonies ao setor primário da 
região, encorajando nov;,as esperanças do povo amazonense, que 
sonhu com a rcalizaçüo, cm futuro próximo, de uma agricultura 
racionul, moderna c, por isso mesmo, cap~z de multiplicar benefícios 
soci~lis tão ambicionados pela Amazônia, cujas imcnsas·potencialida
dcs uinda não se traduziram em seu possível desenvolvimento. 

O desafio cstú lançado, pois, com o ê:xito desse projeto, o 
Amazonns espera dar início ao·ciclo de grandes empreendimentos de 
busc, principalmente no sctor agrícola, para transformá-to em fonte 
ativa de riquezas para o P01ís. 

Ao finalizar este pronunciamento, queremos agradecer, em 
nome do nosso Estado, às autoridades federais e, em particular, ao 
Banco do Brusil, por sua colaboração nesse esforço de desenvol
vimento du Amazônia, antecipando os nossos louvores U contrata
ção, nos rróximos dias, dos recursos do Pro{tlcool, para a cfetivação 
desse :1mbicioso projeto. 

Os amazonenses demonstrurão, com o desempenho deste e de 
projetas semelhantes, o alcance da aprovação do projeto pela Comis
são Nacional da Âlcool, enquanto a Nação inteira, mais uma vez, 
veri1 comprovada a visão de estadista do Presidente Geisel ao insti
tuir o Proúlcool. que servir[!, ao mesmo tempo, para enfrentar a 
produção c.lc combustíveis, liberar-se du dependência energética e 
desenvolver imensas n:giões, capazes de retirar, de um recurso natu
ral rcnovúvcl, o suprimento ncccss:"trio â solução de graves proble
mas n:tcionais, intcgn1ndo-se plenamente na economia brasileira. 

Er" o que tinhll a dizer, Sr. Presidentc.(Muito bem!) 

!:'A Sf:'GU!NTE A REPORTAGEM DO NEW YORK 
TIMES, A QUI:' SE REFERE O SR. BRAGA JIJNIOR EM 
Sl:'l' IJ/SCL'RSO, TR,I !)[!7./DA P,l RA O I'ORTUG VÊS: 

HOMEM DE NEGÓCIOS, 36 ANOS, 
CONSTRUINDO IMPtRIO NO AMAZONAS 

Por Jonmhun Kandell 
Especial pllrll o New York Times 

ITt\QUt\Tit\Rt\, Brllsil- Carlos Alberto De'Carli, um jovem 
fuhricantc de roupas de São Paulo, veio uo Amazonas esperando 
rccupcr:1r-sc de urna Uocnç:1 pulmonar agravada pelo ar poluído da 
granllc cidade. 

Sr. Dc'Carli rccohrou sua saúde após dois meses. Mus lO anos 
jú se p:1ss:~ram c ele declara que "a única maneira de me tirarem do 
t\nl:lllliHIS ~me c;.trrcgando''. 

Ele c SLI:I família, agora rossucrn a maior fúbricü de roupas cm 
~vl:uwus, a principal cidade do Oeste Amazlinico. c fatura CrS 5 mi
lhlics pnr :1110 cm vendas no mercado interno, mais CrS 5 milhões 
mlicionais crn c.xpnrtaçôc:s anuais de roupas nwsculinus, p.arn a Euro
p;l c J·:~tadllS Unidns. 
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A:-. l!lllprcsas lhls Dc'Carli ~:mprcgarn mais dt! I .SOO pr:SSiliiS, 
pois t:1111hl:m inducm um gr~uak nc,!!{H.:ill de m:1ddra para constru
çtJcs c mnhília'l. 

E aqui llll meio Jc rnat;ts virtu:llmcntc dc.:sahit:u.Jas, 90 milhns li 
Este de f!.l:tJJaliS, 11 Sr. lk'Cal'li c .... ua farníli:ll!stJo iniciando uma das 
nwis bem su~.:!.!diJas plantaçõ~.:s do Arn:twnas c construindo uma 
coloss:ll usina t.ft: :'d~.:,)ol de cu na-de-açúcar que vai abastr.:ccr 20% do 
comhustívcl para vck:uln!'l a motor dcstc vas'lO território. 

Nos l1ltimos 7 :uws, a al:t rt:volucionúria do Governo Militar do 
Brasil tem feito as primdras tcntativas sl:rias c prolongadas rara 
conquistar sua (Jltima frnntcira- uma :'trca maior do que mctndc do 
wmanlw Uos Estados Unidos Contin~ntal. 

Algumas vezes o dcscnvoh·imcnlll do Amazonas tem sido cxer
ciUo ~lllll zelo idelllógico c com CllllScil.!ntc imitação da colonização 
do Oeste am~:ricano, cum seu espírito th: pn:de:-.tinação. 

Grupos "h: Cl.!lltl.!n:ts Uc agricultMcs sem terras, du costa nordcs
tin:t, Zlllla :tt:u.:ada pela seca, têm sidl) :ttraídos para o Amazonas. 

Lutas vioh!ntas entre si pu r terras t~m m~trcado grandes fazen· 
dt:iros, pnsscin1s, !Wtivos c indil1~. 

Mais ou nh:nns .Y'i1 lias 11ort:stas lunidas :unazõnicas têm sido 
cortadoS,tJUeimados c limpos com :tlgunw ncgligênci~t c desando pa
ra com :1 ecologia. 

A maior parte das nusad:ts 3.500 milh:ts lia estrada Transamazõ. 
nica tem sidn tcrr:tplan;.tda através da sc\\':t antes impcnctrúvcl, cm 
tcrrcno rudcmcntc irregular c Jc vales alag:'tvcis nas chuvas. 

Projetos de hilhões dc dólares estJn crn :tndamento para expio· 
r:tr filões de h:tuxit:t, fl!rrn, rn:tnt!anês c dúzias tlc outros mincrnis. 

Atr:tvês de um programa dc gcnernsos incentivos fiscais c ajuda 
logístil:a, o G1wcrnn hr:1silciro cst[t tarnhérn procurando atrair 
cmprcs:'trios jovcns c ~tmhiciusllS corno o Sr. Di.!'Cnrli, corn 36 anos 
de idaU~:. tra1cndt' Jc centros industriais tradicionais tais como Süo 
Paulo c Rin dc.laneiro para o :\mattlll:l'\. 

.\s VEZES. UM,\ FAiJóNCIA 

O e~fllrÇll nesta :'trc:a, t'ontudo. tem sido bcm sucedido apcnots 
cm p:trte, c cspllradkamcntc :u.:ontccc uma f:tlência estrondosa. 

(imndc pitrlc do solo Anwt:ónicu f1li pruvildo infértil - um~1 
C:llll<aJ:t de n:lll nwi~ d1.l que :! [10icg~td:ts de tcrra ric:l, dando lugar 
rar:1 Lun:tl:tlll;l vcrmclha logu que a cDhcrtura du sclv~t cstú destaca
Lia. ~luittls carnptlllcs~.·s ntJn.h.:sti nos ;1 tac:tdos pcla pobreza, com pau
c:! :1ssistênda t~cnica c linancl.'ir~t c nc.:nhurnu cxpl.!riência agr:"1ria n~ts 
lll:tl:l~.lêlll :t~sistidll Sl.'llS CSftlfÇOS de 1';.1/.C!ldciros falharem, 

O custo tlscil:mtc dn rctrlllco tem forç:tdo o Governo a deixar 
grande~ trcclt~h d:1 c~tr:u.la Transamat.llnic:l sem :tsfalto c vulncrúvcl 
a chuv;ts ltlfl'!.!lld:tis. 

O surgimcnto do ;,tumcnto das d~:sre~as dc transportes tem atra
s;u.lo :tlgun~ dos nwi1Hes projl!tos de miner:u.;:to. 

Assim cnmo :ts ~:stórias d:t~ diliculdades têm sc filtrado através 
do1 traUidnn:tlt.tJna costdra, a cspcrada migraç:ltl dc pioneiros aind<t 
n:'tolcm sc cnncrctiladll. Durante :r última d~~ada :.1 populaçfto crcs· 
ccu nn gr:tndc S[to Paulo- quc tcm :1!!nra ma i~ de I O milhllcs de pes
soas, cxl.:cdendo cm muitas vc1cs o desenvolvimento de toda a região 
ama1ónica. 

,\lU I TOS Ti'M E.\ECUT.·\1)0 C0,\1 SEGURANÇA 

Apl!sar du e~fnn;ll J!llvcrnamcnta\ na re~!i~o. poucos cmprcsú
rios t~m atcndidtl a11s :tpclm, pois prefcrem pcrmancccr nas tradicio
JHtis cidudes jú l!sl:rhcle~.·ida~. \lndc "" tlJ11lrtunidatles Ue ncg(Jcios sfto 
mab sct!ur:ts c mai.,lucr:rtiv:J~. 

t\ l11;tÍllr p;trte da 1\m,;:l lin:llll'~Ír:l para O dcst:nvolvirncnlo da 
t\nwlt·mi:t tcm \'illllll d.: cnqul's:t~ c~tatai~ c curpora~·~.ics multinacio· 
na is cstr;.tn~ciril~. 

Sr. Dc'Carli ~ um dos [1tlUCtl~ etltprcs:'tritJs privado!'! hrusilcirm, 
que sc propt1s a t:nfrcntar Ll tiro d~ risco (cspcculaçftn) que l' 
Dcscnvolvimcnto d1l tiuvcrnn du :\m:t/l.nJas c~pcra ver surgir na 
Ama1óni:t. 

Trazendo llS rccursus linaJll'ciros dc sua família c o 
Cllllhccitlll!lltO [1fOfll!ldo llns Ílh:cnti\'tl~ gu\'Cfll:IIJH:Illais dispOilÍVCi'l, 

dl.' construiu uma hasc Cllllll.'rcial c industrial segura, se cstabelecen· 
do no Ct!ntro do Amazonas, isto é, cm Manaus, c usou estas bases 
t:tmhêm para lant.;ar um ambicioso projeto ngroindustrial na virgem 
c l1mida no resta. Em hora clc veja a si próprio como uma exccção, ele 
:ten:dita que nutros cmprcsúrios cm breve scguir~o seus passos. 

Nó.'\ sahcmos que.: somos ''os pioneiros :1rrojndos", disse o Sr. 
De'Carli, "existem muitos outros investidores nos observando e se 
fnrmós bem sucedidos, surgirüo centenas de outros projetes como o 
rwssn nos próximos anos'', O que importa, é que haverá lugar aqui 
para toUos. 

o .. primeirtlS ant1S aqui no Amazonus não foram agradáveis pa
ra o Sr. De'Carli c sua familh1. "Mesmo cm Munaus a úgua era hor
rivl!l. pois niio cru tratada c as crianças cst:~vam constantemente 
ap:mhando febres" "disse o Sr. Dc'Carli que tem esposa e 4 filhos", 
"As comunicações, virtualmente nüo existiam" ... Trnhamos que 
utilizar o ritdioamador par:' falnr com São Paulo c isto dependia das 
condições climúticas". "As vezes licávumos 3 ou 4 dias sem qualquer 
contalo com o rcsto do mundo". 

"VOOS ERAM UM PROBLEMA" 

"Oito anos atr:.ís, haviam apenas 2 vôos aéreos por semana 
saindo de Man:ws, c cstcs estavam sempre cheios", ele acrescentou 
"cnt~o. cu tinha que fazer as reservas até com 30 dias antes, isto era 
mortal rara os negócios". 

A estrada Tr:msamazõnicu era apenas um sonho naquela época 
c a cidade era quase comrlctamcntc dependente da navegação no 
Amuzonas para suprimentos", 

"Haviam constantes faltas de ulimcntos'', relembrou Sr. 
De'Carli. 

"Qualquer bom amigo que chcguva para nos visitar, sempre 
trazia alguns quilos de café ou açúcar". 

Porque sua famíliu possuía uma indústria têxtil em São Paulo, o 
Sr. Dc'Carli iniciou um ncgôcio similar cm Manaus. Mas quase que 
imcdiatamcntc ele absorveu uma pequena quantidade de operârios 
treinados e h:tbilidosos no t\mulonas. 

··o rovo aqui nunca tinha trabalhado numa fábrica'\ disse 
"nau Linh.:tm id~i:1 de hordrio". "Quando chovia torrencialmente eles 
simplcsmcntc não apareciam". use eles tivessem algo melhor para 
li1t.er". 

O Sr. Dc'Carli declara que recebeu considerável ajuda do Gover-
lltl, 

Nos anos 60, Manaus foi declarada Zona Franca, habilitando as 
indú.stri:ts :1 importar m<tquin(lrio c matéria-prima do estrangeiro. 

~bis importante é que o Governo concede a empresas de 
qualquer parte do Brasil o direito de deduzir impostos de seus lucros, 
desde qut: façam Íll\'l.'Stimentos no Amazonns. 

Novos investidores da região recebem dispensa de impostos por 
\'[rrios anos. 

Empréstimns oliciais estüo também acessíveis com juros intcres
santcs sem cnrrcçãn rnonetdria, com longos períodos de carência c 
:tllllS para p~1gar, ent~n. l!Oill cfdto os homens de negócio efetivamen
tc rccchcm subsídios pl1blicns. 

A fmnília Dc'Curli tem aproveitado as vuntugcns de tais incenti· 
""' lhcais para :t irnplantaç:to do projeto :tgrnindustrial cm lla
llll~ll iar:1. 

Sr. lJc'Carli c:tlcula lJUC o Governo vai acabar financiando 80% 
do seu projctn arnallinico atruv~s de empréstimos qut: incluirão 
arcrws 71:;1 de juros :tnLmis- :t inllar;iio no Brasilomo passado foi de 
45'·; - .1 :mos de carênda c 9 anos adicionais paru pagamento. 

"Parece quc durante os primeiros 1~ :.rnos, estarei usando pouco 
dc mcus pn'1rrios rccursos c tcrci tcrnpo para consolidar o projeto e 
lurmar lll11l.:<1[1ital considcr;'tvcl para reinvestimento", disse. 

O liovcrno tcm ajudado cm outras manc1ras. A terra aqui 
(l~.Ofltl acre;to; ao todo- fni comprada do Estado lO anos utrús por 
:IJlCil:IS liSS lllll,tltlll.tlll 

llojc a propricd;Jdc - "requcna para os standarls do Amuzo
na•;", di1. Sr. Dc'Carli- valc USS ~milhões, 
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O Estado construiu uma ótima estrada de Manaus passando 
pela propriedade rural do Sr. Dc'Carli c seguindo adiante at~ 
ltuquatiara. 

O Governo também provou ser útil tornando disponlvcl sua 
ampla pesquisa é facilidades de estudos para o agrônomo do Sr. 
De'Carli. 

Apesar de seu bom relacionamento com o Governo, o Sr. 
De'Carli- assim como a maioria dos industriais brasileiros- está 
sinceramente atemorizado a respeito da expansão económica do Go· 
verno que agora conta com quase metade dos investimentos brutos 
no Brasil. "Claro, são bem-vindos os incentivos c ajudas fiscais do 
Governo, mas estatização i: um problema completamente diferente", 
disse, "O Governo participa de tudo- comércio, indústria c minera· 
ção - cxceto na agricultura, pois eles não desconhecem que pelos 
princípios básicos de economia a agricultura não é estatizávcl", 

"Esta foi a principal razão por termos nos decidido pela cxpan· 
são no sctor da ugroindústria". 

"OS EMPREENDIMENTOS FAMILIARES 
SÃO FAVORECIDOS" 

Apesar de seus fortes pontos de vista na participação do Govcr· 
no na economia, o Sr. Dc'Carli partilha com outros homens de negó
cios brasileiros uma grande preferência cm administrar seus ncgó· 
cios com membros da familia. 

Seus pais, irmãos, tios e primos possuem os cargos mais 
importantes. 

O seu agrônomo chefe, A ido Alves, é seu parente por afinidade. 
··eu tento vir para cá uma vez por mês mais ou menos", disse o 

Sr. Alves, que dirige o departamento de pesquisas de uma grande 
indústria química americana na subsidiária de pesticidas c fcrtilizan· 
tes em São Paulo. 

"Mas espero em poucos anos poder ficar aqui o tempo integral". 
Por causa da terra frágil em grande parte do Amazonas, as tenta· 

tivas de agricultura requerem constantes testes do solo. Nos últimos 
anos, centenas de amostras 'ti:m sido colctadas da propriedade do Sr. 
De'Carli e várias centenas de acres têm sido preparados para planta· 
ção quando os resultados'são favoráveis. 

"Isto não é como Sudeste brasileiro onde as terras férteis se 
estendem, por milhas, apenas esperando serem preparadas", disse o 
Sr. Alves. "Aqui nós temos que encontrar porções de fertilidade. 
Nós precisamos estar sempre atentos para não devastar demais a 
natureza da selva". 

Mas em lotes experimentais; a famllia Dc'Carli tem conseguido 
produzir cana-de-açúcar tão alta e rendosa como cm nenhum outro 
lugar do Pais. 

A colheita demora apenas 12 meses até a maturação- compa· 
rada com o normal de iS a 18 meses entre colheitas no Centro c 
Nordeste brasileiro. 

Em 1978, a plantação de cana dos De'Carli e u usina de álcool 
de cana-de-açúcar o tornarão o maior supridor privado de combustl· 
vel do Oeste Amazónico - particularmente agora que o Governo 
está caminhando pura o uso do álcool misturado com a gasolina 
para veículos a motor por causa do alto preço da importação de 
petróleo. 

UM PRODUTO~ VENDIDO COMO AFRODISIACO 

A plantação e refinaria dos De'Carli jú está fabricando o licor 
fermentado de cana-de-açúcar, a popular cachaça da regiilo de 
Manuus. 

"Nós descobrimos que 1: afrodisíaco c o balizamos como tal", 
disse o Sr. Dc"Carli solenemente. 

A plantação também produz 40% do guaranú do Oeste do 
Amazonus- .rlunta usudu pura ulguns fins rarmucêuticos e também 
como ex-cii:nciu puru a bebida brasileira, nilo alcoólica mais popular. 

Existe também mandioca, milho c ruçilo para unimais. Este mês 
o Sr. Dc'Curli cstí1 iniciando algumas experiências na plantação de 
café. 

"Tome: notu de minhus puluvrus'\ disse, "cm 20 unos o 
Amazonas ser:'! o celeiro do Ocidente". 

O Sr. De'Carli visita suas plantações duas vezes por semana. " 
umu viugcm de 2 horas através de matas sussurrantes numa estrada 
quase deserta, exceto pelos lagartos gigantes c ocasionais caçadores 
regionais portando antigas espingardas. 

O brilho do sol se alterna repentinamente com pancadas fortes 
de súbitas chuvas que tornam os limpadores de pará-brisa sem utili· 
da de e forçam os motoristas a parar seus veículos. 

O Sr. De'Carli gasta a maioria das suas lO horas de trabalho 
diúrius cm M ;.maus. 

No inicio deste século a cidade foi o mais cspctacular centro de 
borracha- rica suficiente ao ponto de construir um teatro de USS 2 
milhões que atraia companhias de teatro vindas da Europa. 

Apesar dos cintilantes arranha-céus que surgem subitamente à 
margem do rio Amazonas, a cidade, que agora tem mais de 400.000 
habitantes, não tem mais aquela capa de suntuosidade dos idos 
tempos áureos da borracha. 

Poucos dos moradores poderiam manter o que já foi uma cxci· 
tuntc vida social ou cultural. 

Sr. De'Curli disse que suas frequentes viagens de negócios à São 
Paulo, Rio de Janeiro c ao Exterior. Europa e Estados Unidos, são 
uma válvula de escape pura o isolamento da vida na região. 

"Mas quando estou longe do Amazonas por mais de duas scma· 
nas. mal posso esperar meu retorno", disse. 

Nos fins de semana fica feliz em estar com sua família c amigos 
à bordo de seu iate de 50 pés, bordejando no Rio Amazonas c seus 
igarapés à procura de algum pirarucu gigante - um peixe de 9 pés 
parecido com o estricão- ou então um tucunaré que se parece c tem 
o sabor de uma fruta, mas pode pesar mais de 30 libras. 

"É preciso tomar cuidado porque algum destes peixes podem 
derrubá-lo da embarcação e antes que voei: se di: conta as piranhas 
todas o atacarão", disse Sr. De'Carli, rindo à vontade. 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

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

Quero trazer ao conhecimento do Senado um fato que vem 
provocundo um•t onda de protestos da parte da intelectualidade do 
untigo Es!óido do Rio de Janeiro, com repercussão nos meios cul· 
turais du antiga Capital do Pais: a ameaça de despejo, pela Fundação 
de Museus do Estado do Rio, da antiga zeladora do Museu Antônio 
Parreiras, hoje umu senhora de 87 anos, pois a tanto equivale a 
intimução expedida pela Diretoru daquela Fundação para que D. 
Laurence Palmyra Martignet Parreiras deixe o prédio construido 
especialmente paru abrigú-lu e que lhe fora cedido em comodato 
perpétuo. 

Durante sua longa permanénciu em Paris, o pintor brasileiro se 
ligaru a Luurence, que ele fez conhecida como Luciene Parreiras c 
que o ucompanh<>U com extremado desvelo pelo resto da vida. 

Parreiras voltou ao seu pais consagrado pelas !áureas que 
conquisturu na capital francesa. Foi logo reconhecido no Brasil 
como um dos muiorc:s pintores brasileiros do seu tempo. Sua obra, 
febrilmente criudu, unte u pletora de encomendas, inclusive de 
governos, cspulhou-sc por todos os recantos do Brasil. 

E tt1o inten~a era sua capacidade de criação, que, ao mor· 
rer, deixou um acervo opulento de telas, concluídas umas, inacaba· 
das outras, na mansüo que partilhavo1, em Nitcrói, com Lucicnc. Esta 
acompunhou-o uté o fim. Na mocidade c na velhice, companheira 
fidelíssimu c coluborudoru infatigável, nüo é fácil dissociá-la da vida 
do grunde pintor em suu longa c gloriosa trujetória. Ela tudo lhe deu, 
com sacrificio de seus dons pessoais, numu perene demonstração de 
amor sem desfalecimentos e du udmiruçiio sem fronteiras. 

Conheci Antônio Purreiras apenas superficinlmcnte, em conta· 
tos no ltamurati, mas conheci bem sua dedicada companheira 
quundo da morte do grunde pintor. Era eu Diretor·Gcral do 
Departamento de Turismo do Estudo do Rio, quundo tive n honra 
de servir no primeiro c segundo governos do nosso eminente colega 
de buncada, o Senudor Amurai Peixoto. 
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1:oi qu:nnJo tive.: notícias de que os quadros de Parreiras iam ser 
lciloalhl., ou vcmJiUos separadamente. Era a oportunidade de criar-se 
um museu c.:om as telas do pintor nacionalmente consagrado, numa 
citlath.: t~o pohn.: c.h.: atracõcs turisticns c monumc.ntos culturais. 

D. Lucicnc, ou D. Laurcncc. ia diariamente ao meu gabinete 
para th.:l't.:ndc:r a itl~ia do museu. 

Autnriz:Ldo pelo Intt!rvcntor Amarul Peixoto, iniciei as dcmur
chcs junto aos hc.:nh:iros de Parreiras a fim de adquiri~ o acervo, 
cmh(;ra rnr preço simbólico, pois o Estado não tinhu recursos para 
pa~ar SClJLH.:r o valor aproximado dus tc.:las. 

lntcn·t.:in meu amigo. o Desembargador Athaydc Parrcirus, 
sohrinlw Jo pintor. c graças a isso s.c chegou~~ uma proposta rnzoí1· 
vd,quc cquivalia qlmsc a uma dmu;11o no Est:.1do, A compreensão c o 
intcn:ssc dn lntcrvt!ntor Fcdcral Amaral Peixoto concrctizou-sc no 
Dccrelllll'·' :!19, Uc 2-t de janeiro de 1941, quc convcrtcu aCusa de 
Parreiras no "Must.:u Antônio Pmrciras". Estipulou-se que scria 
nomeada zeladora l.aurcncc Palmyra Martignct Parreiras, que nessa 
qu:.ilid:1de h:1hitava a casa. 

Sempre f'oi respeitada pelo Sr. Amaral Pdxoto c scus sucessores 
a pn:s~.:nça na casa, a discreta pr~.:scnça da ilustre scnhoru, que agora, 
entretanto, no ocaso da vida, Sl!lll tt:r ondt: ahrignr-sc, é intimada u 
m lld:lf-St! dcntro de.: .t5 ti ias. 

Novos tempos. novos governos, novas gerações, novos concd
tns de arte.:. novos gostos. tudo isso se.: sucede Sr. Presidente, na ca
Uda intcrmin:"1vcl dos anos c dos s~culos. M:1s h:"t vulort:s que não pas
sam c devem ser rcspcitudos, pois uma nação tcm história, guurda 
liçlics do p:1ss:.u.k1, liçôcs dns gcraçõcs que.: precederam üs novas gera
\iH.:s. 

O Sr. Bonjumim Farah (M DB - R.l) - Permite V. Ex• um 
:1rarte'! 

O SR. DANTON JOBIM ( M DB- RJ)- Com prazer, dou o 
aparte ao nolm: Sl!nador Beja mim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (M DB- RJ)- É para solidarizar-me 
Cl11ll V. E.\~ ao se m:mifc:star :1 respeito do Museu António Parreira~ 
lfliC foi org:~nit.:u.lo snh os auspícios do governo do nosso eminente 
colc~w. Sc:nador An1:1ral Peixoto c que teve a eficiente colaboração 
de V. Ex··1 O que V. Ex1.1 cstú a n:clamur. ncstr momento, é mais do 
jus1t1. lnfclizml!ntc, temos t1ma mcntalid:.tde indígena, procurando 
d!.!struir tudo o que se pnss:.1 lh:tr :'1 nossa cultura, ii nossa história, fi 
nnssa twdiçfw. E. assim, vão lt:vando aos cscomhros pr~dios e palá· 
cios. man.:as qut: deviam pcrmaneccr p;1ra a apreciaçrw c admiração 
de tnlias :1s gemt_:ôc:s. Jsw aconteceu, por t:.xcmp\o, hú pouco tempo, 
com o Pah'u.:io ~·1onrllC, que foi o tc.:atro, n ambiente onde se trava
ram dt.:h:1tcs admir:'tvt:is, tarnb~m frcqíh.:nt~lllo por not:"ivcis homens 
públicos. t\las dc uma hora par:1 outra, lú se foi o Monroe, com a 
linalidadt:, ditl!lll, dl! mcllwrar o panorama. 11csejavnm também 
lltlcr crn seu local uma g:ar:~g:c:m suhtt.:rrnnca. Pelo que fui infor· 
madn, n. Sr. Prcsidl!ntt: n:lo o permitiu, porque tumb~m jí1 era 
demais. Tirar o P:tl:"u.:in Monrot.:, com a trmJiçt'm que possuía, parti se 
fazer uma g:1r:t!!em Sllhterr:"tnca naqucla loc:ll era de um ridículo sem 
cont:.1! A!!nra V. Ex~ l!stú falando aqliÍ do J\·1useu Antônio Parrcira c 
da m:nH.:ira ~.:nnw ~stüo tratando a viltva do grande pintor. D. Lau
ren<.:L' l'alrnvra P:1rreir:1. V. Ex' est:'L fazendo um apeln, sem dúvida, 
ram quc d~em a c.:sta criatura um recanto onde.: possa vivt.:r os seus 
ldtinw:-. dia-;, TellHl que istn não aeontc~;:1 c Lllll! isto não scja alcan· 
\:tdo. porque V. E\1•1 f'risou muito hem: novns tempos, novos 
hnmcm. lltl\'tls 1.!11\'enws. 0.\al:'l, o a tua I <Jovcrnadnr tt:nha o mesmo 
~entiment11 de ,;mor :~o hcrn cnrnum, ;I causa pl1hlic~1 c, sobretudo, 
~cntimenltl humanitúriu llo Gnvcrnmlm Ammal Peixoto, que orga
ni;ou e'tc i\luseu, C.:tllll a sua valiosa particip:u;lto. 

O SR. llANTON JOIIIM (MDil- RJ) Agradeço" aparle de 
V. 1:.\~ c repitn 11 n1csmo voto. Deus qut:ira que o Governador do 
l:st:1do dn Ri11 de .lanciw tcnlw :t mcsma scnsihilitlade que.: teve o 
Clllr1u flllCr\'Cililll', :\1\laral (1CÍ.\ntll, par:l Clllll todns OS rrohlclll:IS 
cultur:1i' dn t·:,t:ldu do IUo. 

Pm•.n te,tcn11111h:tr que.:, quand{l com ele cnlahorci, tive.: d:t sua 
parte.: :lh\tlllllll ;J]ltlÍ\1, para qu:~isqtu.·r iniciativas desse ~êncro. 

i\ Fundação do Museu Parn:iras teve de superar vários obstá· 
cufLw mas, fln:llmcntt:, quando SC' chegou à rase das decisÕes, encon• 
tramos no Sr. i\marat Peixoto o homem devidamente sensibilizado 
para ii importúnda desse problema. Tratavu~sc de um dos maiores 
valores do Estado do Rio de Janeiro, a Provlncia das Artes. Era por 
csta ~roca <linda muito viva a memória dos seus sucessos na Europa 
e no Brasil. Seria realmente inacroditúvd que lendo escolhido a Cidu· 
de de Niterôi como o seu refúgio permanente, seu atelier, nós permi
tíSSemos que rossem dispersad:ts todas uquctas obras que ali eram 
carinhosamente conservadas pelu sua companheira. 

O Sr. Muuro Bene•ldes (MDB- CE)- Perrnile V. Ex• um 
:I parte'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) -Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (M DB - CE) - Nobre Senador 
Danlon Jobim, assisti, estarrecido, uquela reporlllgem que foi 
transmitida domingo, pda Rede Globo de Tdevislio. Cheguei 
m~.:smo a indi!!rwr-mc diante do relato, projetado nrío upcnas pela 
r<dt:~ de assístên~.:ia dos Poderes Públicos compctt:nh:s .à esposu do 
inolvid:"Jvcl :trtista Parreiras, mas tambêm, pela decisão de impedir·se 
o ingrcsso de..: la num Museu :.10 mesmo dcstin<~do. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ali: a isso chegou-se! 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB -CE)- Foi um verdadeiro 
ahsurdo c isso verdadciramentt: me indignou, como deve ter 
indignado igu:rlmentc ü opiniüo pública nacionul. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Devo sublinhar que 
esta senhora tcm, hoje, R7 anos: ~ quase nonagctÍ:"tria. Que custaria, 
l!vidcntementc, esperar um pouco par:.t resolver esse problema que 
pr:lticilmcntc não existe, isto ê, urast{t-la dos trubulhos de Parreiras a 
que cla t:mto :.tmou c com quem colahorou ativamentc durante deze
nas de anos'! Custaria cvidcntemcnte um pouco de paciência da parte 
de muscólogos jovens, que chegam à administração cheios de si, 
acreditantlo que eles st10 realmente inl'alívcis c que poderão remode .. 
lar dc um dia par:t outro a administração no setor que lhes roi con
liado. Na vcrdade, ê preciso rcspdtm certos valores humanos. 

Por isso lllL:smo é que me solidarizo com os intclt:ctuais da nossa 
vcllla pnwincia, Sr. Prcsidl!ntc, que emprt:star:un seu apoio morul a 
Ludcnc Parrcims, nl!st:~ IHlr:~: a esta Lucicne adrnir:"tvcl que montou 
guarda :1 ohr:1 dc um :.mista, artist:~ LJUe representou sobejamente 
10d:turn:.1 ~poca d:! pintur:1 nacinnal. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V. Ex• mo permite um 
:1p~1rte? 

O SR. llANTON JOBIM (M DB- RJ)- Com prazer. 
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Senador l)anton Jobim, 

nt1n podcria dcixar de trat.l!r este meu arartl! a V. E.\•. porque venho 
ac.:omp:1nhandtl :1 odissl:ia dessa ilustrl! damu dcdicuda t1 memória do 
:-.cu grande l!Sposn, que foi o not:'!Vl!l pintor numincnse Antônio 
P:1rrcira': l!ril cll! tio de urn dns meus gmndes amigos, o Almirante 
A ri P:1rr'l.:iras. Comn n Sl!JWdnr Mauro BeneVides. assisti, também, 
llll doming,1 passad11- cnnl'l!ssn quc c.:llmrungido -ao programa 
do grande .lmn:tl N:tdl1JHII d:1 Redt: Gloho de Televisão. E, 
L'lllll'llrlllc :u..:ahei de dit~.:r :llJ nnsso Presidente, ao grande c eminente 
Scnador '' mar:d Pl!i.~nttl, assisti üquclc programa com o coração 
tr:1nsitln de tristc1:1, pnr \'l!r o drama daquda grande dama. Era clu 
dl' n:Jcitlll;llid:Jdl! l'ranc.:csa, mas lkdkou hHia sua c.\istl:ncia ao Brasil, 
c outra nt111 fni sua tarl!fa, na vida tlcpois da nwrtc d11 ~.:sposo, st:ntto 
:1 de juntar c zelar pc\llS quatlws daqucll.! que foi, incontestavelmente, 
um lllll:'!vcl pintnr. :\gora. segundo suas prtlprias dcclaraçõcs, en· 
L'LIIltl'a-sc :tqucl:~ sl!nhnra na tl!rrÍ\'CI situat,,'~ll til! ter que sair daquela 
ca:-.a. \L'Ill :-.ahcr nem mesmo tHilic mmar c,tamh~m. onde guardar 
:lllllelcs prcdnsLI'i quadrns. E. dissl! ela. tudo far:'L para não 
ahandDrwr :1qucl.: rccanto lllll! 11 Cin,·crnn hcncméritn de t\rnmal 
Peixoto, no Estadn do Rin dl! .lanciro, mlquiriu c construiu o Museu 
Antônio Parrcir:1s, l!Uja dirc1.:~o lhe.: foi t:ntregue por ser da csposu do 
llllt:'l\'1.!1 pillltll', Pnrtanto, qudr:1 V. \-:\ 11 , Senador Dantnn .lobim, 
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:t!.!l!itar 111i11h;1 ~nliJarÜ:dad!.: C lllL'II:. ap!aii..,t!:-. pllf \t.:f vindo i)lrihuna 
para rtH.:alitar c;,:.c pruhk11111 l]lll! p!H[C J'lílfC\:CI' SCill illlpnrtftncia ffi:JS 

que. na n.:alid;Hk. é de gr;tllik ... igniri.::l~;lo, t.: que: l!st;í t.:mocionando 
tndotl l'ais. 

O SR. l>ANTON JOUIM (Milll- R.l)- Muito ohrigado a 
V. !·\!.• Crt.:io qut.: ..:umpri ll nH.:u dever, dando rcrcrcussào a esta 
onda de prntc.:stn-; a L[llt.: me rl!!Cri lltl inido do meu discurso, 
ll!vantada pl!la tr~.:m~.:nda injustir.;:~ que: ~..:st:1 st:ndo pr:tticada contra a 
!.!ompanht.:iril d~.: :\nlt.,llitl 11:trrdras. 

Estou l!l!f\ll d~.: L[llt: ainda havc.:rit, no (iovano do Estado do Rio 
d~.: Jandro. :ll);!ll~lll que pcrL'cha a llltli1Struosid:u.lc do que se cst[l 
comcll..:mln. I! que :1 ..:nrrija. lllCSillll it úhima hnra. Nn ca.,n presente, 
n:"ül s~.: tratmia, apetw.,, dl! ;trranjar um lugar, um ahrigo, no Estudo 
Oll nndl! quer quc fnssl!, omh: pudesse: morar l.uciane Parreiras. Mas 
seri:t n ~:aso de conscrvú-la, durante ns pnu~..:os anos que lhc restam, 
ali i.lll pl: da ohra do Sl:ll gri.tlldt.: l.:lllllfl:!llhcirn, do grande pintor U 
quem n lntervcntor Amaral Pdxntn procurou homcnagcar, criando 
n ~luseu que l: uma das atrat,:1ic., turhticas c ~..:tlllurnis da antiga 
Capital llumincnsc. 

Er:t n lJlle tinlw a dill.:r. Sr. Pre.,iJcntc c Sr~. Senadores, (Muito 
bem~ Pa lnws. 1 

O Sr. José Sarncy JAIH:-Jo\- M ·\)-Sr. Presidente, peço a 
p:tlnvra para uma breve ~.:onHinicaçjo, 

O SR. Pl!ESIDE;o.:TE (.·\1nar:d l'cix<>to)- Concedo a palavra 
ao 1whre Scn:~dnr Jn..,~ S;mHT 

O SR .• IOSE: SARNEY (ARENA- MA. Para uma comunica· 
crio. Sem rcvis(lo dLl oradnr.) - Sr. Prcsidcnlc. hojr.: é o "Dia do 
Taquigr:tfo". Nús, qu~.: os temos ~.:on1ll permancntes wmpanhciros 
di.! truhalho, ncst:1 las:1, ni"w pndíamns dcix:tr que n data passasse 
st.:m quc unw palavra deste Plcnftrio di..,scssc da nossa homenagem a 
essa classe trio lahnriosa c de tant:t impnrt;incia para os trabalhos 
parl;tm~.:ntar~.:s. 

Com os nossns votos par:1 que essa proliss~o cada vr.:z mais sc 
afirme~.: st.:i•l unw fontt: de rcalizaçàLl pcssoal para todos os que nela 
trahullwm. :u1ui deixamos as nossas congrutulaçõcs c as nossas 
homenagens :to Taquigmfos c ao .seu di:~. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- R.t)- Permite-me V, Ex• um 
aparte'! Qucria d:tr a minha sulid;~ricd~tdc :t V, Ex•. e ~.:reio que nr.:lisc 
passo u suliduriedadc t.!~.: toda a B~mcaJ<.~ do M DB a esses laboriosos 
scrvidorcs do Scn~tdn LJllt: s;in LlS Taq u Í!!rali.ls. 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MAl- Sr. Presidente, cm 
brcvcs comunicaçllcs nr,o rndcmos rccchcr apartcs. Mas recolho us 
palttvras do Sr. S~.:n:tdor Benjamim F:mll1 como partc dcsta 
comunicaçi"w. dando maior reuh::e c maior lcgitimidadc u ela. 

Muito obrigado. (Muitn bem! Palm.1s.) 

O SR. PRESIDENTE (.·\mar:1l l'cixnto)- A Mesa associa-se ii 
hnmenagcm prc~tada pelo nohrl! Sr. S~.:nadLlr Jnsi: Sarney U classe 
dos Taquígrafos. Rcalmcntc, para o., rwssos trabalhos, a colubora· 
ç:in desses auxiliarcs llo St.:n;tdll ~· pn:do..,a: nús n:td;t podcríamos 
fazer sem clcs. :\"sim. !!reio interpretar ll pcns~1mcnto dc todos nós 
associtHllC a esta justa homcn:t~cm prt:stada pclo Líder da :\RENA. 

O SR. l'RESlllENTE (Amaral l'ei.\!lhl)- Conecdo a palavra 
:Hl nohrt: Senadur l"tlurival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (,\REN,\- SE. Pronuncia o 
scguintt: di~~.:ursn.)- Sr. l,resiJente, Sr,, S~.:nad~lrt:s: 

Com a prc~em;:t d~.: l)d~.:gaçlil:s da Colúmhi;t, Cnsta Rica, Sal
valltlf, (iu:1t~.:mala. ~ll:.\i~:ll, :"../k:;.lr;'t!!llil, P:~ragL1ai, Surin•11n, 
Vcn~.:/.uela, :\ntilha~ :'\~.:~.:rlanJ~.:~a..; ..: Br;t-.il, n:alit.liLI·Sc, llll.S dh1s 25, 
~h c ~7 d~.: abril últitthl, .:111 \\'illmstad, cm Curaçao. a \'111 Asscm
hl~ia Ordin:'1ria dtl Parlam~n\ll Lllilln-,.\lllL'ril-•;ltlll. 

ClllllJlli~Cr<l11l ;t \)l']q!;H;:'ttl hr:hih:ira ll\ nnhrc~ sr ... S~o:mtdorcs 
\\'ib1111 (illltt.·al\·t:-., l1,ndtl llrt,...,;,rtl. lltHniriu litmdim. Otair Bt:~..:kcr 

c ll oradtll' lllll: lll.:upa a alt:lH,':'ln dL' \', i·\''";,,~ nnbrL'S Sr\. Deputados 
( it:raldD ( iUl'liL·,, ~lurilll ltldan·,, .l1,.,i: lhHlif:'!cin Neto, Vasco 
Alllill'll, ('arlll'> .•\lhnltl ()li\'t.:ir:l, t'L•l-.tl narl'll~. (jonwga \'ascun· 

cdns, .lo,.,l: Carlos Tc.:ixcir:t, JG dc Araújo .lorg~.: c Nn.a.:ucira de 
Rczcnlle: o jornalista f\.1 :moei l'ompeu Filho, c us fum:inn:'trill~ P:1Uio 
.lnsé Mae . .,tr.alli: Angel:1 f'.lnria Loho Ribeiro, da Cinwra dn" Dcpu
tados: c M:uwcl.losé de Souza. do Scn:tdo Fc.:dt:r<d, na qu:tlidadc dc 
A."SCSStlres, 

Os trabalhos do Conclave rcalizarum-sc através de reuniões das 
quatro Comissões de Trabalho - Politicl\ Económica c Social, Cu\· 
tural c Educativa c de Estututo, Regulamento e Orçamento - c de 
scssõcs plenúrias. 

Na VIII Asst:mlhéia, a par do exame c Jccis~o sohrc documcn
tos encaminhados l1s Comissões- Moções, Projctos dc Resolução c 
Acordo~- foi t:.tmbém eleito o novo Consclho Dirctor t!o Pari:Jmcn
to Latino-Americano, cujo Prcsidcntc é o Senador Augusto Villanuc
va, do Ml:xico, cabendo a 19-Vicc-Prcsidénciu ao nosso cli'."incntc 
colega Senador Wilson Gonç:tlves, que roi reeleito. 

A nossa Delegação, chcnada relo ilustre Deputado GcraJd,, 
Guedes, foi distinguid:.t com a Presidência da ComissihJ Política, 
função exercida com brilho c Jucidcz pelo nobre Dt:put:.tdo ,\furilo 
Badarô. 

A m:ds do que o conhecimento dc uma n:1çJu latill\l<l!llt:ri..:an:.: 
de características singulurcs, pois 'JUC as Antilhas Ni.!~rbndt:sa-; s~.: 
constituem cm um país uutônomo, mas com sua sobc:ranb vin..:uladu 
t1 Coro:~ Holandesa, cuja Rainha nomei:.t ll Chcfe Lk Estado, mas 
nfao intcrfcrc na composição do Governo c na Organizaç;io dos 3 po
dcrcs, podemos sentir, através das visitas que n.:alizamos, .a rcalid:.1dc 
social t: cconõmica de parte do nosso contincntt: de ~dto vnlor 
estratégico. · 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- lU)- V. Ex• dillic"nça para 
um np;trlt:'.' 

O SR.I.OURIVALBAPTISTA (ARENA- SEI- Com imen· 
so prazcr, nobre Scnullor Nelson Carndro. 

O Sr. Nelson Cnrneiro (M DB - RJ) - Faz bem V. Ex• cm 
f'm::lliz;.tr, hoje, a import:incin do Pmlamcnto Lutino-Amcricuno, 
p~lT<.JliC nem semprc de l: bem compreendido, neste Pi.IÍS. Naqueh: 
encontro dos Parlumcntos dc toda a t\ml:rica Latina. os assuntas que 
dizem rcspcito ao Comincntc sno objcto de exame :1curado c as 
dclihl!raçõt:s traduzem um conscnso, depois dos v{lrios debates trava
dos cm plcn:'trio c nas comissõcs. V. l:.x' participou, rcccntctncnte, 
d~.: um;t Ass~.:mhléi<t-Gl!r<tl do Pmlamcnto Latino-Americano c deve 
ter trazido a imprcssfm da necessidade de o Brasil estar sempre 
prt.'Sl.'ntc :1 rcuniôl.'s d~.:s.'kt natureza para ll!var tt sua colaborucno. a 
!im de evit:~r lJUC se crie cm torno do nosso País imagem diversa 
d;tqu~:la qu~: i: a rc<t 1. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito 
grato a V. Ex~. eminente Senador Nclson Carneiro, por essc dcpoi
mcntu lJliC dú c que muito cnriquccl.! este pronunciam~o:ntu. 

hmws r~.:c~.:bidos pelo Prcsidcntc do Purhlm~.:ntll das Antilhas 
Nt:crlandesas, Sr. Amos Nit~t. mantivemos conwto com o Govcr
nadnr Bcn Leito, llllC falou n~t scssrio innugural, assim como o Presi
dente do Parlamento Latino·Amcri~.:ano. S~.:n:1dor Ricotrdo Ellw~e. 

1:ui designadu para p~trticipar dos trabalhos da Cn1ilissr1o Cultu· 
ral c Educ:ttiv;.t, pcrnntc a qual tive a honra dc, cm nome da Dclcga
ç(lo hrasildra, :tprcscnt<lr MoçUo, propondo que o Pnrhtmcntll Lati
nn-i\mcricuno dirigisse veemente up!.!lo aos GovcrnllS ncl~.: re· 
prcsctllmlos, no sentido de qu~.: seja dada absoluta prioridadc lt solu
çtlu dos prohlcmas educacionais. rara c\cvaçim do nil'c\ cultural de 
sua nwcidndc, consignnndo verbas substanciais nos respectivos 
Orçamentos, 

Ncstt: trabalho, t.tl.!stuqut:i a atuw;fto ll~1 atual i\·linistro da Educa
ç(lll c Cultum do nosso Pais. o nossn eminente c:~-~.:ol~.:ga Ncy Bragu, 

t\ i\loç(In l'lli upruvadu por unanimidad~.: na Combno c no Plcnú-
l'in. 

Na Cnrnissün, ~untci com o apoio dLlS ilustrcs colcg<ts Depu
l:llhl~ Vasm :\maro c C~.:lsn Bmrus. 

h1çn ~..:onst:tr deste mt:u pronum:iamcntLl 11 integra dn trahalho 
que apresent~.:i 11:1 Comiss(\ll de lntl.!l!.raç(lll Cultural~.: Educativa, bl.!m 
L.:onw n inl'ormc produzido pclo Relator daquele Or~Uo Técni~:o, 
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ScnadM Jesus C:~hrcra Muiloz Ledo, do México que, nos cupftulos 
referentes :to Ensino Superior c ulrabctizaçào, na 2• página, faz 
rcfcrênda ~:.xprcssn it Moção de nossa autoria, nssim como o discurso 
proferido pelo Deputado Geraldo Guedes, nn sessão de 
encerramento, 

O Parlamento Latino-Americano é instituição que, face à 
realidade politica do nosso continente, merece integral apoio. Todos 
sah~:m qut: v(trhts Nnçõcs Lutino .. Americanas, não contam, nos dias 
atuais. com a pn:scnça, em seus quadros institucionais, do Poder 
l.cgisl:ttivo, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
ap:trtc'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com pra
t.cr, eminente Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)!;: precisamente a respeito 
uo assunto que V. Ex• acaba de abordar, de que vários palses não 
contm11 com :t instituição parlamentar. E: a respeito disso que quisera 
dar meu aparte. Ao mesmo tempo cm que cumprimento V. Ex• pelo 
seu hrilhantc c oportuno discurso, lamento que muitos países não te
nham comparecido por falta da representação parlamentar. Entre 
eles, um que, se nflo me falha a memória, foi o berço do Parlamento 
Latino-Americano, que é o Peru. O Brasil acredita nos represen
tantes do povo c no Parlamento e, por isso, mandou uma represen
tação das mais dignas, não só a ARENA, como também o MDB c, 
<~través do seu discurso, está evidenciapdo o apreço que votamos a 
essa instituiçflo. A V. Ex• os meus parabéns e a minha solidariedade. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE~- Muito gra
to a V. Ex•. eminente Senador Benjamim Farah, pe o seu aparte e 
quero uizer a V. Ex• que na verdade países que não têm parlamento 
ntw cstivcr:1m representados, mas tiveram alguns que enviaram 
obscrvullorcs. 

O mesmo ocorre nos outros Continentes. Uma das formas de se 
vencer csw crise é, sem dúvida, apoiar instituições como o Parla
mento Latino-Americano. Sua presença e atuaçüo prestigia e forta· 
Ieee o Poder Legislativo. Não foi outro o significado da nossa presen
ça cm Curaçao, onde a instituição parlamentar brasileira falou alto 
mravés de noss:o Delegação e, especialmente, do desempenho do 
eminente Scnadllr Wilson Gonçalves, que presidiu várias sessões 
plcnári:os. c do ilustre Deputado Geraldo Guedes, que foi orador da 
scssfio de encerramento. 

Finalmente, Sr. Presidente, desejo, aqui, consignar uma obser
vação: aquela de que só o trabalho, a dedicação e o fiel cumprimento 
das missões que lhe são atribuídas asseguram a afirmação da institui
ção parlamentar e não, como julgam muitos, a natureza, a variedade 
e o volume de suas atribuições e competência. 

Penso, assim. porque estou convicto· de que essas atribuições e 
competéncia cresceriio na medida em que dermos provas da nossa 
capacidade de trabalho, dedicação e fidelidade. A oitava Assembléia 
Ordinária do Parlamento Latino-Americano permitiu que, mais 
uma vez, essa observaçiio fosse comprovada. Com estas considera
ções, Sr. Presidente, dou por apresentado o relatório que me cumpria 
trazer uo alto conhecimento desta Casa, sobre a missão que me foi 
confiada. (Palmas.) 

IJOCUMé'NTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURI· 
VIII. BAPTISTA EM SEU DISCURSO, APRESENTADOS 
/1',1 COMISSAO CULTURAL E EDUCATIVA, DA 8• AS
SEMBLEIA ORDINÁRIA DO PARLAMENTO LATINO· 
,IMERICANO: 

Sr. Presidente, Srs, Delegados: 
Representando o meu Pais, nesta Reunião Internacional de ele

vados propósitos de integração, resolvi apresentar à consideração 
dos meus ilustres Pares esta Moção, com o objctivo de unir, cada vez 
mais, os luços do desenvolvimento c do progresso da América Latina. 

Sr, Presidente: 
Os problemas du América Latina voltam n ser objcto de 

preocupação generalizada por parte dos países desenvolvidos. 
Infelizmente, acredito que muito pouco devemos esperar desse novo 

surto de "consciência" com relaciio à problemática latino-ameri
cana. Tanto pela multiplicidade de interesses subalternos - c aqui 
incluo aqueles de natureza ideológica- como pelo desconhecimento 
que tuntos pseudo-espccialistas demonstram do que é: a América 
Latina e do que são seus problemas. 

Mais do que nunca, portanto, entendo que o problema educa
cional adquire realce de absoluta prioridade para o progresso e 
desenvolvimento do continente. Isso porque o futuro da América Ln
tina cstó única c exclusivamente em nossas próprias mlios. Por 
maiores e rnuis importantes ajudas que possamos ter de países 
desenvolvidos, a soluçiio de nossas questões dependerá sempre de 
nosso próprio esforço, de nossa própria capacidade. Daí a importân
Cit~ básicu, fundamental, do ensino c da cducaçUo. que devem cons
tituir preocupações prioritárias de nossos governos, dos povos latino
americanos. E adquire realce especial o intercâmbio no sctor entre 
nossos países, na troca de ajuda e nu maximização do que cada um 
de nossos países tenha ou venha a dquirir, cm favor da comunidade 
latino-americana, cuja fraternidade hã de ser sempre mais sólida, 
pois nos unem laços os mais variados e profundos, cm busca de um 
destino com um. 

O conhecimento técnico e científico que alcançarmos por nossa 
própria conta ou porventura obtivermos, junto a povos desenvol
vidos, de muito pouco nos valerá se, através de ingentes esforços no 
sctor educacional, não prepararmos nossos povos para a utilização 
desse saber. A caréncia de mão-de-obra especializada, de alto nível, 
hú de ser ainda por muitos anos um de nossos graves problemas. E, 
para sua solução, a conjugaciio de esforços e a troca de cxperiéncias e 
conhecimentos entre nossos países será du m(lxima valia. 

!;: precisamente por ter plena consciéncia dessa situação dramáti
ca,- pois temos, imperiosamente, que lutar contm o tempo, pois 
não é admissível que percamos tempo ou posterguemos nosso futuro 
- que os sucessivos governos do Brasil, dos últimos tempos a esta 
parte tudo tem empreendido em prol do ensino e da educa~;ão, tanto 
através de várias reformas como da alocação de sempre maiores re
cursos para o setor. Muito temos alcançado, c irrefutável é: o 
progresso alcançado, nestes treze anos du Rcvolu~;ão brasileira. Mas 
o Governo brasileiro é o primeiro a reconhecer e proclamar: ainda 
estamos distantes dos objetivos traçados, Nem sempre as medidas 
adotadas produzem, na pri1ticn, os efeitos desejados. E, por outro 
lado, o avanço traz consigo sempre maior gama de novos problemas. 
!;: o que tem demonstrado, copiosamente, o atual Ministro da Educa· 
cão e Cultura do Brasil, Senador Ney Braga', desdobrando-se em 
iniciativas para socorrer as camadas mais carentes de nossa popula
ção estudantil, bem como de melhoria qualitativa incessante do en· 
sino, em todos seus níveis. 

O problema educacional é de extrema urgõncin, dado o innbnlá· 
vel propósito nacional de desenvolvimento integrado do Brasil, no 
mais curto prazo de tempo possível. E quando o tivermos solu· 
cionado de forma satisfatória, teremos ido muito longe no tocante no 
alcance de nossos objctivos nacionais permanentes. 

Creio que o que temos de mais auspicioso no Brusil de hoje é o 
anseio de toda a populncão de adquirir conhecimentos, como 
instrumento de progresso e de melhoria de bcm-estar. Enquanto não 
alcançarmos as metas almejadas para o ensino c a educação, longe 
cstnrcmos do alcance de objctivos outros, os mais diversos. Isso por
que o ensino é a base do progresso e do desenvolvimento. Como o é 
pura a consecu~;ão do ideal de integra~;üo nacionul c de integração 
continental. A transferéncia de tecnologia c de conhecimentos 
cientificas muito dcixurá a dcsejur, enquanto nào dispusermos de 
alto nlvcl de ensino, que cupacite o povo à indispensúvel absorção 
desse saber e, udiunte, de seu aprimoramento. Da mesma forma, do 
problemu educacional dependerá a realização de ideal dos muis ar· 
dentes de nosso povo, que i: o de tornar os direitos humanos ni\o 
apenas questüo de retórica, para efeitos internos ou externos, mas 
umu cspléndida rculidudc, conforme nossas sólidas trudiçõcs cristãs c 
dcmocr(lticns. 

Concluo, ulirmando que o ensino é visto c reconhecido pelo Go· 
vcrno bruslleiro como instrumento indispensúvcl, se niio único, de 

'· :"" 
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dcscnvulvimctllo, intc!traçfw mu.:ional. intcgraçüo continental, 
cconümi~.:a c cultuml. O ensino é a base do futuro hmsilciro, como o 
é de toda a t\m~rka L:Jtina. I ndusivc por(Jlh.: n~o ambicionamos imi
tar quem quer qut: ~cj:t, mas temos ptll' meta irrcvcrsivd nossu pró· 
pria auto-rcaliz;tç;~tn, O Brasil c totb a t\méricu Latina estão 
radmlm i.\lllll grande futuro, pnr suas pot-cncialidadt:s, pelas virtuosi
dades 1.h: scus povos. Nrio apcn;ts alcançaremos a concrctiwção de 
nossos objctivos nacionais rcrmancntcs, Ctllllo teremos contribuição 
da maior signincaçl'itl para dar illl mundo intl.!iro, inclusive ao dcno
minaUo mundo dcscnvolvidlJ, no toc:Jntc ~~ soluçtto de questões hu
manas. de uma civilit.açrw •lutêntÍl:<~, crist;i, r.h:mocrl!ticu, solidária e 
gcn(.'rtlSiilllCillc just~1! 

Sr: Prcsit.h:ntc: 
Eis~~ Moção que aprcscntl!i onh.:m c que dcvt.:rú ser apn:ciada 

por esta Comissr1o: 

MOÇÃO 

Propomos que ti Parl:um.:nto Latinn-i\mt.:ricano dirija um 
vc~.:m~:nh: apcln aos gov~.:rnns dos p:.tíscs nt.:lc n:prcscntíJdos, no 
sentido de que seja llada ahslJiuta prioridadt.: ü soluçrto dos prohle
mas cducucionais, para elevação do nivt.:l cultuml de sua mocidade, 
consignando vcrh:.1s ~ubstandais nns n:spcctivos Orçamentos. 

Curacau. 2S de abril de 1977 : - Senador Lourlval Baptista -
Brusil. 

BOLETIM DA 
VIII ASSEMBL(',:IA ORDINÁRIA DO PARLAMENTO 

LATINO-AMERICANO- COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO 
CULTURAL E EDUCATIVA 

INFORME DO RElt\TOR 

A Comissàll de lnt~.:gr:u;J\1 Cultural!! Educutivu, presidida pelo 
St:nador All'onso Glimcz (iúmt.:t, da Colômbia, ct.:lcbrou duas 
sessôt:s de trabalho, nos dias ~h t.: 17 de abril dt.: 19Ti. Atuou como 
Vicc-Pn.:sitlcntc o IJt.:putadn Alvaro Jm,C Chen L:10, de: Costa Rica, e 
como R~.:l:.1tor o Senador .lest'h Cahrcra Muiioz Ledo, do M~xico. A 
list:t dos p:trl:unentarcs qu~.: p:1rti~iparam na Comissr10 ligura como 
A nexo I. 

t\ Comissão lJrganiwu os seus trabalhos cm bas~.: ao seguinte 
tcmúrio: 

I. Consideração do Informe Jo Sccrctúrio-Gcrul do Pnrlumento 
latino-Amcricunn. 

li. Rcvulid:u.;Jo de diplllmas c grau.; universitários. 
III. Coopcrat..:f1n na ci~ncia c 11:1 tecnologia. 
IV. Conper:u.;:1n cm nwt~ria de ~.:nsino superior. 
V. Estahcb:inu:ntu Ue um funUo Uc: :liruhc::tização. 
VI. Projeto de prcparat,;;lo de um~1 histt'1riu d;t América Lutinn. 
VIl. Cri:u;fto de llllli.l suhcllmissão permanente: sobre in· 

tcrl:i.imhio cu\tur:li c htlls;IS de estudo. 
VIII. Pnlítica da pnvo;l~o·ão. 
IX. Outros assunll1s, 

INFOR~IE DO SECRI'TARIO·GERAL DO 
PARL,\MENTll LATINO-AMERICANO 

Proct.:Ucu-sc ;'1 leitura da parte rcfcrt.:ntc ao Informe do Sccre
túrin-Geral, Scnlwr t\ndrés Tnwscnr.l Ezcurra, oquul, por convite du 
Comis~i"H). estl!VC presente I! deu ulgumas t:xplicaçlics sobre o seu 
prôprin infurmc c Stlhn.: certos asp~.:tos n:gulamt.:ntarcs c processuais. 

J-:nf:1tiwu liLIC a:-. r~.:conH:nda'-.·tics aprovadas pela Comissão 
Permanente dc lntcgrat,;:'Jtl Cultur:d c Educativa, cdcbrudn cm SUo 
José dc Costa Rica. cm li:vcrL'in• ilt..' 11)77, sll podL.'ri<l ."icr objcto de 
n:visfn1 pnr parte d:1 :\..;-.cmhléia. t\~tllllpanha-sc n Informe do Sccrc· 
titrio-Cõcral como AN I'XO li I Doe, Vil I t\ 1'1.-CI'/ER·I. Orig. Espu· 
nhol ~4-4-77, p[I}!S. 5 c 6). 

RI'V,\I.IIM~·;\o DE DII'I.OMAS 
1·: <ôRt\liS li Nl VI·:RSIT,\ IUOS 

Conhccidtl 11 lnl'ormc dt' S~.!l . .'rl't:Jril)·Cit.:ral sllbr~.: n procedimento 
para cmcnd:tr llll l.'tllnplcm~.:ntar as rc.:Cll11lcnd:1çllcs Uu Comissl10 

Permanente de Coordenação Cultural c Educutiva celebrada em Cos· 
t:t Rica, resolveu-se qut.: os P~ulamentares que desejassem dar a 
conhecer us seus pontos de vista sobre o tema. o lizcsscm na t\sscm
hli:i:l. 

COOPERAÇÃO NA CI~NCIA E NA TECNOLOGIA 

Aprcscntudo pelo Deputado José Efrén Dominguez c pelo Sena· 
dor .lcsils Cabrcru Munoi ledo, ambos do México c apoiados pelo 
Senador Lourival Baptista c pelos Deputados Vasco Amaro c Celso 
Barros, os três do Brusil. 

1\ Comissão aprovou um um Projeto de Resolução, no qual se 
pede, entre outrus coisas, que a Orgnnizaçào dos Estados Ameri· 
c:mos c a UNESCO coordenem a sua política, os seus prog.rumus e as 
suas Olt,;Õcs que na úrea da ciência c da tecnologia levam a cabo os 
diferentes países latino-americanos, e que se csrorcem por cstabc· 
lccc.:r, conjuntumcntc, um "programa comum c único de cooperação 
cicntílica c tecnológic:t n:t Am~rica Latina", R~:comcnd;t-sc wmb~m 
i.ltJS conl!rcssos nacionais que estimulem a participução dos govc:rnos 
Ua América L:.uina na Conferência Mundial sobre Ciência c Tc:cno· 
lol,!ia pan1 o Desenvolvimento, que as Nações Unidas realizarão em 
1979, O Texto completo desta Resolução figura no Anexo III. 

ENSINO SUPERIOR 

A iniciativa do Senador Alberto Ai varado c do Deputado Saúl 
Castro Arcnus, amhos do México, aprovo·u-se um projeto de rcso: 
luçuo, cujo texto figura também no Anexo III. no qual se recomenda 
cspccialmcntt.: o cstubclccimento de um rundo comum para lin.anciar 
a educaçl1o superior especializada na América Latina, constituído 
por suhvcnçõt:s dos Governos, das instituições e dos organismos dire· 
t:lml!ntc vincuh1dos t1s atividudcs do desenvolvimento integral~ a lim 
de promover u formação e especialização de recursos humanos nas 
disciplinas cconõmicas c: sociais mais úteis para o estudo e romento 
do processo de integração. O Senador lourival Baptista, do Brasil; o 
Deputado Gilberto Rum iro Rejas Martinez, da Guatemala; o Depu· 
tado Victor Manuel Carrusco, do México; c a Deputada Nubia Her· 
n{lnlicz de Pomar, de Nicarúgua, indic~trum que, sendo a educação a 
hasc dn desenvolvimento harmónico dos povos e a culturu um dos 
lhtort.:s mais importnntcs pnra o procc.."Sso de int~:gração lntino-ameri
cana. o Projeto devia merecc:r todo o apoio dos Congressos Nacio
nais mcmhros c: que:, a lim de velar pura que nn medida do possível se 
ponha cm prútica. a curto prazo. os membros do· Parlamento Latino· 
i\mcric:lllo deviam seguir a evolução das medidas que se tomem para 
pr.opiciar u suu realização. 

ALFABETIZAÇÃO 

Como resultado da unúlise deste tema, a Comissão aprovou três 
projctos dt.: resolução, um apresentado pelo Senador Lourival Bap· 
tista. do Brasil; outro, pelo Deputado JcSLIS Gonzalcz Balandrano, 
do México: c o terceiro, pelo Deputado Gilberto Ramiro Rejas Mar· 
tincz. du Guatcmalu. Por considerar complcmcntários os três pro
jt:tos, im:orpomm-sc numa só rcsoluçrto, cujo texto integro figura no 
,\nexo III. Com t.:l'eito, n iniciativa brusilcira recomenda que os 
países reprcscntados no Parlamento latino-Americano outorguem 
prioridad~.: ahsoluta: a solução dos problt.:mas cducucionais, com o 
lim primordial de elevar o nível da juventude latino-Americana. 
dcstin:tdo pura tu is propósitos, substanciais quantias dos seus respec
tivos Mçamt.:ntu~ nacionais: a proposta guatcmalteca sugere qut: os 
ministérios Uu ~.:Uu~:açrao, ns universidades, as instituições c outros 
organismos ~:ompctentes dn Américn Latin<l, medi<mtL.' .:1 coopemcào 
da UNESCO t.: Ua Organiz:1ção dos Estndps Amcricunos, constituam 
um mecanismo I.JUC micntc, concrct:.Jmcntc, os plunos c programns 
d~.: estudo par:1 a intcgraçl1o cu\turul t: social dos povos da Américu 
\.atina,~.:, finulmcntc, a propost:t mexicana solicitu que o Flmdo La· 
tinu-Amcricuno dc Alfabetização, cujo estabelecimento se rcco
m~.:ndnu na reunião Jc Costa Rica, concclla atenção prioritária aos 
trabalhadores c aos jovens cm vias de incorporar-st.: ~s atividades 
produtivas. 
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IIISTÚRIA DA AMI~RICA LATINA 

.\ C(n11 iss:i(l n:comendllll alentar ao Instituto Pnnamcricano de 
(IL"ill!r:llia c llistúri;r c. cm particular, ao historiador venezuelano 
d11ll;lH Ciuillcrnhl f\.lor~)n, p<tnl que a tive H cdiçfro du Hi~tóriu GerJI 
da Aml-rica, 1.:ujllS ~apituhls ou sccõcs destinados aos povos da. Am~
rh:~~ 1 :1tin:1 po..,sarn ser utilit.ados como base de uma futura hrstórm 
r~:l!i!lll:d J.:nino-Arncrkana. Pediu que sr.: fizesse uma recomendação 
<H;s r·csJHlns:hcis Lia pn.:pur:rç~o da 1-listôriH Geral da América, pa·ra 
que em ditíl.., L.':~pitulos ou scçõcs, se tomem ern conta prioritaria· 
mcnt~: lh nit~rills c nhjctlvns d;r iniC!-!raç~o política, cultural c social 
d:1 ,\ml:rka l.atin:r. l) Deput~rthl .lorg~.: Garabito, do México, insistiu 
11:1 rh.:ccssidadc de contar com umu histôri:r dos povos da América 
quc n:"1n c..,tcja formada pllr uma just~rposiçfw de histórias nacionais e 
qw . .:. t.:ll\ 1..'nntrap:1rtida. sirva nobre c ~.:flcazmente o processo de uni· 
tl:1dc c111rc tl~ llllSSilS povo~ cu form:u;no da juventude latino-amcri
~-':rll:L O tc\tn da rcsolw.:~~~ ligura no Anexo III. 

INTI'RC'.\~11!10 CULTURAL E BOLSAS DE ESTUDO 

O Scnadnr Alfonso Gómcz Gómez. dtr Colômbia~ o Deputado 
.Jorge Ci:1rahitn, dn M~.xico: c o J)cputndo Robin R. Dobru Ravelcs, 
du Surinam. apresentaram irnpmtuntcs propostas, que por consi
dcr:l-l<l~ L:tllllplcmcnt{Jrias, se int~o:gmm num só projeto de resolução, 
t.:lljtl tl'\tn íntcgru sc t:JH.:ontnr no Anexo III. O Deput:.1do Gurabito 
.... u~•.criu a L'riaç;hl de uma subcornissiro permanente que se responsabi· 
li;t: pt.:la rcali;.açi'Hl dc urn programa anual de bols:.ts de estudo e 
irrtcrcúmhin t.:ultunll thl Parlamento Lutino-Americnno: o Senador 
( iúJllC/. prupl1~ integrar a Subcomissão Cllm importuntcs rcpresen· 
t:rnt~.:s dtls cnnl.!rc~SllS nacionais membros, c o lt:gislador Dobru 
R:l\'t:lt.:s pediu :lllí.: um dos primeiros tr<rbnlhos concretos da Sub· 
L.'omi~s;io fn~..;e a nrc<.1nizacno de um "Festival Lutino-Amcricano de 
:\rtcs" quc t.:tJntrih~l:r rwru n união c n familiarizuçUo entre si, de 
tndns n~ povos thl Suht.:tlrllincnte. Com cstu~ iniciativas formou-se 
11111 pru.idll de rcstJI!u;flu tul como figura no Anexo III. A Comissão 
L"nnvidou n Sr. \\'illian Forwuod, observador da Comissão da Comu· 
nidadc Europ~i;r, para qut: comentasse a recomendação sobre o pro
[!r:tnl:t interrarlamont:Jr uo bols;ts d~ tsludo, lendo confirmado a 
partidp:rç~l) dtl Parlamento Europ~:u, 

I'Oi.ITICA DA POVOAÇÃO 

O Deputado Celso Barros, uo Brasil, cm nome do Deputado 
Er;~smo Martins Pedro, ~.: o Senador Humberto Lugo Gil, do 
r-..1~\k:Ll, apn:scntaram iniciativas complcmcntárins sobre este temu, 
pclu ljllal de i!;!llill modo, s~.: integram num sll Proj~.:to de Resolução 
L'tll\lll :rparl!c~o: no Anexo III. Com efeito, tunto o projeto brasileiro, 
t.:nnw n rnc.\icillltl, pn.:v~ a necessidade de que o Purlnmcnto Latino
t\ 1\H.:ricallll C.:tHlceda prioridudc uo estudo das implicações do crcsci
mcrnn pnpul:11.:iorwl no problema da integração, saúde c educação 
dtb pn\·us d;r :\m~rk•r L•rtirm. Ambus iniciutivas coincidem, tam· 
h~m. cm rccumcnd;rr ;1 ;rplicac;~o dos programas de plancjamento 
l':rrnili:1r cm forma t.:lltlrdcn:rda com os de suúdc, educação, scgu· 
l':nrt;:r s1ll.'ial c in!\mnaç;io, ~.: pn:vécm de igunl modo, o acesso gra
trli\!l :ltl..., meios cit.:ntiricllS c mcdicarncntos controhrdos de pluncju
m~:ntu l';unili:lr. Ptll'ldtirno. cm :rmhos documentos, fuz-se uma udver
tl:nJ.:iil <Hl~ urg;1nismos nacionais c internacionais cncarrcgudos de 
t:uuperm rw~ pro).! ramas de plam:jmncnto dcmogrfllico para que inte
)!rcrn os :.;cus t:sli.1rços cm resolver os problemas do crescimento 
dernn!!r:'ilit.:o com ab~oluto rt:spcito i.IOS direitos humunos, a idiossin
cr:l~i:~ t: aos valurt:s t.:ultur:ris dos povos da América Latina. O Dcpu-
1:1dn A lvarn .lns~ Cht:n l.:rn. da Costa Ric:1, rcdiu que se reintc
~·r;l""l'!ll no i1rfurnre pr~:~cnte :r sm1 ahstcncno no debate deste nssun· 
l!l. 

!·.111 re..,rrllltl, a Cornissfio d~.: lntcgraçfio Cultural c Educativa 
hu111':r-sc crn suhmctcr ü VIII Asst:mhléiu Ordinúria do Purlamcnto 
l.:•tinu-,\nrL·riL·;rntl, seis prnjetos dt: rcsoluçfio, qur.:, seguindo a 
nrdcm dtls tL.'Ill:r'l da su:1 agt:ndu, integram o Anexo III do presente 
11• r. 11 lill' 

OUTROS ASSUNTOS 

Foi particularmente satisfatório receber no s~:io da ComissUo a 
visita da mcnirw Faustim1 Frank, Ministro de Ensino das Antilhas 
Neerlandesas, acompanhaua pelo Senador Ricardo Elhage o o Sr. 
P.T.M. Sprockcl, Dirctor de Ensino Superior. O Ministro Frank 
expressou o seu agrado por motivo do que a VIII Asscmbléiu Ordi
núria do Parlamento Latino-Americanos~.: cclcbru na sua pátria c fez 
votos para que os trabalhos da Comissão de lntcgraçào Cultural c 
Educativu culminem, cfr.:tivamcntc, cm resultados concretos que 
favoreçam a integruçfio dos povos do Carih~: c da América Latina. 

O Deputado Juan .José Osorio, do México, expressou, cm nome 
de todos os mcmhros du Cornissrio, o testemunho do seu ugra·dcci
mcnto ao Scnauor Alfonso Gómcz Gómct, pela forma diligente c 
cordi:.il cm que conduziu os dcbatt!S c aos representantes do Parla
m~.:nto d:rs Antilhas Neerlandcs:rs, Senadores Francisco Dominico 
Figurou c t\ndrés G~o:rnum Schoop, as mostra mais sinceras de reco
nhecimento pela generosa hospitaliuadc uo povo c das autoridades 
de Curacau, c cm particular ao Senador Ricardo Elhagc c seus cola· 
boradorcs, pelo esforço e:-{.cmplnr desenvolvido na Organiznçiio du 
VIII Assembléia Ordinitria do Parlamento Latino-Americano. 

São parte integral deste lnfllrmc, os três Anexos mencionados 
no texto, u s:1bcr: Anexo I, Lista de Participantes mr Comi~sào de 
lntcgraçào Cultural c Educativa: Anexo 11, Informe do Sccrctitrio· 
Geral do Parlamento Latino-Americano: Anexo III, Rclaciio de Pro
jetas de Resoluciio aprovados pela Comissào de lnlcgracào Cultural 
c Euucativa. 

O Relator.- Jesús Cabrera Munõz Ledo, Senador do México. 

Discurso proferido pelo Deputado Geraldo Guedes, na ses-· 
sõo de encerramento da 8• Assembléia Ordinária do Parlamen
to Latino-Americano: 

Senhor Presidente Ricardo Elhagc, 
Senhores Delegudos, 
Senhor Prcsidcnt~o: eleito: 

IHr cerca de oito rncs~.:s <llr:'is, estivemos aqui, por estes amáveis 
sítios de Cur:rção, conviv~.:ndo c :.tssistindo ao tn1balho do seu povo, 
simpútico, generoso c frat~.:rno. 

Agoru nos cncontr:unos de novo, na mesma cidade de 
Willcmstuu, cercados pclus suus tradições de hospitalidudc, us quais 
constituem o hmz~o hcrúldico da urbe. 

Aqui viemos CllnStituir c integrar a VIII Assembléia do 
Parlamento L:ltino-Amcricano, com o objctivo de fortulcccr as bases 
de nossa intcgn1c~o. utruvés do esforço conjunto, capaz de ex~rminar 
os problcnws de nosso hemisfério, com espirita criador, sem 
perdermos de vista :r r~.:alidade cm que vivemos. 

De f:rtn. <r América Latina se debate cm crise profunda. México, 
Honduras. Nit.:ar:"tgua, Equador c Colômbia figuram cntr~.: os dez 
pais~.:s dt: nutior c.xplosUo dcrnogrúfic:r do mundo conforme o 
rcsultmlo de pesquisas encerradas. recentemente, pela FcdcraçUo 
lntcrnw.:ional de Plan~.:jamt:ntll F:rmiliur, com sede cm Londres. O 
crcst.:imcnto de nossa populaç~o ~calculado nunw b:.~sc de 2,7% c a 
n~lt•llid:tdc c ~~ mortalidade por mil h:rbitant~.:s. cm 36,9% c 9,2% 
rcspcctiv:uncnt~o:, de tal sorte qu~.: no ano ~.000 tcrclllos cm nosso ler· 
ritl1rio J25.000.000 habitantt.:s. É vcrdadt: qu~: o Uruguui apresenta o 
mcnor índice de <.~umcnto populuciorwl. da ordcrn de I 'ifr; a 
Argcntirw, l,.v:;,: o Chile, J .s~·;.; Porto Rit.:o, t,IO%; c Trinidad
Tohago, 1,11','1 •• Mas Honduras, ~l111l ."I,Y';, c Equador com 3,2%, 
superam Qul:nia c Rmlésia, na ,\frka (.1,_lf:;, ~.: J,J';;,), a Jordünia, no 
Oriente Médh1: a T:tilflndia, na Asia, a t\thfrnia c a lrlandu, na 
1:uropa. 

Esta situaçi'tn, llcwrrcntt: da falta de urna politit.:a Ucrnogrltlica 
!!lobal, \'Cill pnHiutindtl urn at.:t:ntuadn crcscimcntn da taxa de 
dc~cmprcgn cm nosstl h~.:rnismrin. De at.:ordo ~.:orn :1s conclusões do 
XXV Scminúrill du Program:r Ec.:i~l. que teve ~.:omo CoorrJ~.:nndor
Cicral o Sr. 1:clip~ I Jcrrcra e C.:lllltuu t.:nlll <I particip:H.;i'1o Llc mais de 
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trinta instituiçôc.:s latino~mnc.:ricanas, r~:unidas no Rio de Janeiro, em 
1976, t.:ss;l taxa tem assumido níveis inquietantes. Uma dcscoordcnu
d:l industrialiJ:u.·;io. ç<~r:tl,:tc.:riz;!dtl por fortc.: transferência de 
tecnologia snlisticada, tt:m lihcrado sucessivos contingcntt.:s de m5o
dc-ohra. lliminuimlo a taxa de absorção pela indústria c criado sub
emprego no sc.:tor de serviços, cstt.:s ocupados por contingentes que 
não conscgu~.:m outro tipo de ocurwcão produtiva, cm muitos casos. 

A c:xp<tns:io dcmogrúfic.:1, incontida c desumana, amplia os 
índices de desigualdade de müo-de-obra que, ü falta de trabalho ou 
dt: emprego, vai gc.:r:1r o quadro da subnutriçflo, que é uma das man
dws nwis Julorosas lJlH: se vêem na face da Terra. 

O l:s~ritório Regional da FAO c a Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPA L) divulgaram dados aterradores a respeito, 
N:1 ven.lade. a subnutriçfio, isto é, fome, atinge, cm maior ou me
nor grau. 50';';, (cinqüenta por cento) de nossa populaçlta. Vinte por 
cc.:nto d.:1 pnpulaç:io total, l."quivalente a 42 milhões de pessoas, 
consomem 700 ~alorias a menos do que a quantidade mínima 
reclamnda pdo organismo humano. Isto í:, 42 milhões de pessoas 
in!!crcm. por dia, :1penas 1.700 c.:dori.:1s, quando deveriam ingerir 
2.400 a cada 24 horas. Quantos 30% (trinta por cento) que formam 
um grupo Uc renda um pouco mais alta. chegam a consumir 2.100 
c:dorias por dia. o que dú uma médiu melhor, porém inferior em 300 
calnrias :1s ncccssidadcs do organismo humano. Esses dados indicam 
L[liC 501:;. da populaçfio latino-americana são subnutridos, ou seja, 
S1llm:vivcm \.'lll\1 h:dx:t rendn, o que innui cada vez mais cm sua dieta 
:iiÍllll:ll\:11'. 1·:-.:-.c l'ato é tantn mais [!r:tve quando SC Sabe que a 
.~uhnntri~.,·~io ê rc..;pons:ívcl Jiretil pel:~s chnmadas doençns de massa, 
uu dtletH,:a:-. d~: 1\lllll! ou, ainJ:1, docn..;as da pobreza. São as cndemias 
crtlniL·as dectlrrcnt~.:s d~.: um t.:stado crónico de subnutrição, que 
~tfct:tm u crc:-.dmcnto t.: a intelil!~ncia dus crianças, principalmente 
dificultandtl~llH.:s a atividmlc.: t.:s~o:olar, diminuindo-lhe a capacidade 
de :tprendi;:~dn, tornando-as prt.:sa f[tcil dc todos os tipos de doença, 
do quc d~o:L'om.: n ~dto indicc dt.: mortalidudc infantil ou então a 
prcsc.:tu,:a dt: :~dultos cnfr:tquccidos c incapacit~1dos para o trabalho, 
s~.:n:s scmimortns. L.'arn.:gndos pc:l<~ sodt:dade ~~que deveriam ajudar, 
prmlut.imh1 I'ÍlJLIC/~ts. Mas est~o envolvidos cm um verdadeiro 
círculo Jc causa cumulativa: produzem pouco porque são doentes; 
sfio úol!ntes rnr serem subnutridos, A subnutrição agrava-lhes as 
docnças c estas owmcntam u suu incnpacidadt: para o trabalho e para 
a produçfiu. 

Segundo o ostudo divulgado pola CEPAL, os outros 50% da 
populaçfto da Am~ril.'a l..atinn cstno assim divididos, no tocante ao 
mi mero de l.':tlorias consumidns diariamente: trinta por cento (nível 
de r~.:nda m&dio) consomem at~ 2.500 cnlorias: 15% (nível de renda 
m~dio alto) consomem 3.000 calorius c apt:nas 5% da população de 
toda a Am~rica Latina, constituídos pelos que possuc:m rcnd:t ~lta e 
que.: d~.:t~m cm suas miles cerca de 30% é que nprcst:nt~tm um ·padrão 
alimentar compar:'ivcl com o desfrutudo pelas populaçiles dos países 
desenvolvidos. 

P:tr:tll!Hie nlls vamos'! Que devemos faz~.:r'! Sf10 estas ns questões 
que: :1 mc:u ver tlc:s;di;un 11 nossa capucidadc de homens p(tblicos e de 
pl)liticos. dcmamlando s~.)luçllcs concn:tus c, tunto 'Jllanto possível, 
imc.:di:tt:1s, ..;nh p1:1ta de.: se cumprirem prcvisôcs pc.:ssimistas, cruéis e 
ah:ntutórias :'1 dignidadt: da pc.:SSl)il humana, tuis l'lllllO aquelas 
previstas na :m;'disc llt.: Er111.:st Haljt:rin, ~:ncomcndada pclu Centro de 
Estudos 1:str:1t~gicns c lntcrnacion;IÍs, da Univer:-.idadc de Geor
gt:town, nos Estados Unidos. 

Tcmos d~.: ntJS entregar, de corpo c alma. snb a protecão da 
ProvidL·nda, 1111 .sentido de uma coorde1wçno dt: esforços, de 
mo1111:ira L'tlll-.trutiva c diciente, ni'io nos deixando iludir com vitó
rias l'orn1;u.,, .1 que ni'itl cMrcspondam sucessos matt:riais conseqUen
te.:~.,, .\1c1l·cli':t !.atina tem caractcrísti'-'.:ls própri.:1s quc.: exigem solu
~·~-~c:-. p1~·~prt.l'· L' adcqLI:tlias f1s necessidades particular~s da região, 
lllljl•llldil· .. l' :O.l'lllpre, dlilllte llC llt)S C t\OS OUtros, a COnSCICnCHI de nOS• 
~~~., ~,·;1 r;ct'll'l ist1~o·a., c necessidades priorit.:írias. 

Sem embargo dos grandes t:sforços 1.' de inúmeras decisões c 
rt:cnmellll<l!..'lll'S ~:m dift:rentc.:s países internacionais, muito pouco se 
tem lo!'.l":tdil fat.er de cnncrctn. O aludo d· ·111H1 inesperada crise 

monetária, a eclosão da crise de energia, a escassez de matérias-pri
mas, tem dramatizado, ultimamente, a situação inquieta que o 
nlundo atravessa, criando um novo tipo de interdl.'pcndéncia entre as 
nações, através de uma cooperação mútua c cfetiva. Embora o 
desenvolvimento seja u responsabilidade primordial de cada país e de 
seu povo, elé só poderá realizar-se pelos caminhos da cooperação, da 
solidariedade e da discussão ampla c sincera dos problemas que nos 
anigem. 

O que o Brasil tem procurado fazer é levar a todos, também, a 
sua mensagem de entendimento, dentro dt: uma norma dt: invariável 
respeito, de uma política de cooperação com todos os países e, cm 
especial, com os do nosso Continente. Não desejamos de nenhuma 
forma predominar, porquanto não aceitamos hcgemonias no seio da 
comunidade internacional. Buscamos harmonizar os n,issos inte
rcsses com os de nossos vizinhos c amigos, os dns nações dt:stc he
misfério, sobretudo, certos de que estn. é a nossa maneira. tranqUila e 
segura, de garantir uma atuação contínua c permanente, de coopera
ção c solidariedade. 

Ne&•e sentido, celebramos com o Surinamo um Tratudo de 
Amizude, Cooperação e Comércio, há inenos de um ano passado: 
assinamos recentemente Acordos Búsicos de Cooperaçüo Científica e 
Técnica com o Paraguai, Hondura, Gunt~.:m:.tla c: Cn\âmbi.1, 
procurando a identidade de interesses que nortr.:ia :1 nossa política 
hemisférica. Na ocasião cm que celebramos o scsquiccnten{trio do 
Congresso Anfitiõnicu do Panam!!, rc:aliz:unos no ltam:1r:1ty, cm 
Brasília, solenidade cumemnrativa, cm lJliC d~.:~;tacanHh a r~)rt~:ntosu 
antevisão do Lihcrtalior Simon Bolivar. tka:,lrlin:uHk· lt:h!lh.:la 
época remot:~os linc:uncntns de uma 11nv;~ Sil~il·tlad-: :HIIt'l ir:,n;!, cm 
que o ide:~\ de continentaliJ:ulc teria tamhl·1n tk ~:t:t· l:l'.l)'lll;·lti~.:tl, 

além de solid:irin c generoso. 
Nosso rcladtln:llnento ~.::,lm a Améri~:a !.:~tina l· h:ls~.·;~do cm vin

culas de fundamc.:ntal solith1rieU:u .. h:, t[lll! nus 11).':1111 a p:1i:-.cs que, ~~ 
par de alinithtdes histúricus c gcugrálicas, rcpart~:m conosco condi
ções similares de dcscnvolvimcnto económico c tem uspiraçõcs seme
lhantes quanto à reestruturação du ordem internacional, dentro do 
espírito de frutcrnidadc, a que ninguém é dado duvid~tr nu desconhe
cer. 

Cumpre, agora, f3zcr ~ nossa dcspl.'dida, dci:(:mdn um teste
munho de gratidão pela forma cativuntc c llistinta ~om qut: fomos 
recebidos c:: tratados, mt Tcrm das Ilhas Nc~:rl~nalcsas. Ao nosso 
Presidente Ricardo Elhugc, cuja presid~ncia se li!z m:1rc•u· p-d:1 :m
briedade, pela corn:çüo, pelos gestos dignos c pelos atos silnplcs, o 
Parlamento Latino-Amcril.'ano muito fic~1 :1 Jcvt:r, Pndc passar 01 ban
deira de nossu instituição aos colegas mcxicunos, que hoje~~ rL~Cchcm 
de suas mãos honradas c limp~lS. Fazemos vntos p:1ra que o novo 
Presidente, dcvotudo campcador nas lutus dcmo~.:r:'tticas, lcnha uma 
feliz gestno, pum ;,t f.{lml niio t'alturá, por certo, :1 c~ollltrihui\'flo de 
nossn solidariedudc.: t: de 11\JSso trabulho, comprcc:mliJn nliS ideais de 
inh.:p1·aç:in d:t /\mériea l.atit1:1, pátria de todos nll'l que dl.·M .. ·jamos ver 
prôspcra t: dt::-.cnvtllvid:~, vivendo unu sociedade dc.:mocrútit:a digna 
Uc ser vivida, Stlh ~~~. pti'>IUI.Idos imurcesdvds d11 !)ircitn. da Justiça t: 
du Libenl:uk. - I kpul;uhl Geraldo (~ut"tll's, Chl'l't: da Dck~aç:ln 
Bmsileira. 

O SR. l'tu:sua:Nn·: (Amaml i'dxolll)- L'oncodo" p<liavra 
no nobre S~.:na~..hll 1'-J•·I,,Io~ \ ·:mtciro. 

O SR. NEJ..',III'I ('lltNEiltll t~ttll! lU, Pronuncia n 
Seguinte diSCllf:,ll,j -1 I I ,··,ul,:llh', \:r•:, s~'II;Hio I( i •,: 

Fulu-sc !H LU h• 111 o~t•un;t·. \', ···•llttllnlu, tb :u1gl1stiu qut: c~.:rcam 
os que, hoje. l'\t'!t.,.•ll\1 l'1•tk1 Ul".t•· 1'.11'• N.11i knws thh'itla alruma 
de que u Prcsit1l:nt.:1.1 d;1 l{t:piihl,,:a /to~ dl' ~.n fardo dus ma i" pes:tdos, 
COm UnHI im;upll/'1:"1\'i.'ll':tl)';l d1· :tiii1 Ú•ill:t L' So!"rilllL~Illll para qualquer 
pcssou, dotalla dt: M'll~.ihitid:nlt: ltulnaua. 

E o result:ah1 tk l:tllhl:, auos dt: l't:!-tillH: fcclwdo, de auto~:raci; 1 , E 
é unw l'at:ilidaJc 1k~d..: lJUI.! se: sulum~IL" a t\,l;t~·~o a sistema 
congenitamcnt~.: ,:llllitkllhlCI'(Itico. Tornado n 1\:.ecuti" ll todnMpodern
so, armado dl' putlt:r arbitrúrio, outra n~o pildt:ria ~:cr a 
conscqU~ncia, ptli:o. tudtl neste País ~.:sl:'t suhm~o:tid1l di1\·ta l" 
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1.:.\clusi\·:um.:ntl' :1 u111 rnd~:r ilimitado. t. ao que nos condena o Al-5, 
qul' tnrn:1 lildP, a míninw questão de vilarejo assunto da alçada do 
Prcsid~o:nlv d:1 Rt:púhli.::l, 

~·las, Sr. l'r~.:siJL'ntc, nflo cornctc.:rci c.'<agl!ro ao dizer que situa
~,·:w nui~ d~dorosa c angustiante rcdundn paru os que integram a 

, ·~-~~"·'· ;• ··:-.. \··>~ ,.,,1 lin;1!. o •trH:Io, o ciumar dos desc:speru-
d\ h, I Jt' '' •{ Íll ' ' .. , ,, ':;;:. ~~' ', ·~ :.11111 ii 'l;ldns I! nr~.:ndidos deste País híl trc::
/C HJHlS paralis:1dn pu r urn sistema fc.:chudo. 

Apcl:t-'il' ao Ciovl!rno. Recorre-se aos poderosos. Suplica-se à 
t~cnil·n-hurocra~.:ia, scmpn: implac{Jvcl c surdo-muda cm sua impúvi· 
d:~ auto-sulki~nda. O desespero faz com que se dirija ao Presidente 
U<t Rcplthlica, mas ~.:st~.:, por mais que queira e forte que seja, não 
dominar{! jamais a engn.:rwgern pollerosa c dcsumunu que contra ele 
m:aba por :;c volt:rr. 

E. na I.!Xaustfrn Ue tantos esforços c no desespero de total descn
cantu·. ,·olt:rm-sc tLlllos par:r a Oposição, E vêm-nos os apelos, o ela· 
nwr. que nus t.L'r a impr~.:ss~o d~.: que estumos próximos de ver o Brasil 
tr:lltsl'nrm:lll<l num "vale de litgrimas, de choro c ranger de dentes". 

E oqu~.: pode faler a Oposição, minoritária e sempre sob u amca
~·a dtl A 1-5. qui.! tantas cabeçaS dcc~.:pa, hú wntos unos, entre nós? 

:\pt.!nas apdar, advertir, criticar. Enfim, tornur-se vfnculo final 
d11 clanwr n:u.:ion<il. 

Sr. Prl:siLI!.!ntc, acredito plenamente jw:-;tificada minha presença 
r11.:~ta tribuna par;t rdtt.!rar apelo dos mais singelos, dirigindo-me 
cspeda!mcntc all Ministro Ncy Braga, confiando em sua sensibilida
de hunwna c política. Pois o apelo que renovarei é o que me veio de 
ccnh.:n:h Jc lllli•.'L'~· c 111t'lí;:l.'>. itwcns que descjum, sonham em udquirir 
t:tnrJi(,'<)c~; para oht..:r rt:!.;'ur~~~,s rara umu sobrevivência digna, através 
da qual tb~rn ..:nrllri lluiç:io rara o engrandecimento deste País. 

R~·it,.:r•.l, ht~.k, :1pclu l]Lh: r:z cm outubro do ano passado, 
L'tlllfnrrlll' L'tlrl·:t:< dtl DCN-11. (),, t.i~t2~ daquele mts e ano. 

P:tr:t n:.tt> 11H~ :rlt111gar, !t.:n:i, novamente, memorial que me foi 
entrcgu~.: ptH t:l:ll!L'llilS de jovens de SUo Fidélis, belo, populoso c 
dcsamrar:tdu munidpin do E:;tatlo do Rio, por cuja melhor sorte o 
Pn.::;idt:n\L.: Cil.:isd :tso.;umiu públicos c categóricos compromissos ao 
determinar :1 ru~:-ro dLlS :rnligos Estados du Guanaburu c do Rio de 
Janciru. 

f.: t\ :->ct~u·rntc o ,-;cu tcor: 

.. Di~nis,imo Scn"dor d" República, Dr. Nelson Car· 
rwiro. 

0:; ju\·cns t:studantes lidt:lenscs, nesta oportunidade de 
VLlSSa prinrcira visit~l a Süo Fidc!lis, vos saúdam e pedem vénia 
para snlidtar a Vossa Exccltncia que nos ajude na solução do 
rroblcnw cllucacional dt:sta comunidade. Temos apenas dois 
!.:ursos. o Técnko Comercial c o Normal. Quando o estudan
tt: !.;'<..unrlcta o curso denominado Básico c não pode, por 
cirl:unst:Inci<.~s fin~ull:dras prosseguir os seus estudos cm 
outros M unidpios, dt.! encerru u sua carreira. O que deseja
mos, Ex~.:cl~nda, ~ a instalaçr10 de umu Escola Técnica em 
nuss~r dd:rdc, nos moldes du jú existente nu Cidade de 
c~rrnpos, qui.! proporciona aos cursandos uma formuçào 
t~cnka nns ramos de: Edificações, Eletrotécnica, Estradas, 
Quimica, Mecúnic:1 c poderemos acrcscentur Agricultura, 
cur~os dc ~~·grau. Nôs, juventude lidelensc, contamos com 
:r \'ossa l:t1iahnraçüo." 

t:, t.:llllHJ dit.ia naquela oc:rsiüo, observo que "upós tantos anos 
de t.:t\llt:rt.:til:rt.;:io da mais portentosa reforma do ensino em nosso 
P:rb, a que pr\l]1i!.;'itHI mais amphr c rnuciça propugunda do Milagre 
Br:t:-.ilciw. " mot:idmlc tlc Süo Fid~Jis - como de qunse todo esse 
irn~.:rr~tl Br;rsil intcriorano - n~o tem onde cstudur. E quer, c sonha 
rtllkr c~tudar. E rr~to pretende.: essa juventude cursos que lhe propicie 
:rn~i .... rrr;t~ qu~.: m ltH'ncm aptos ao trabalho, c, assim, U construção 
da !;!r.rrrdet:r dcstc País", 

Sr. l'r~.:~ldcntc, l:orn :r llt:scspcrada cspcrunçu - permito-me o 
paradu.\tl- t.:tlJll que a rnodUadc de Siio Fidélis veio u mim, insisto 
no api.!]LI ,u1 i\linistro Ncy l~raga. Sua Excelência podcr(l redimir 
;tqtt.:l;r jtl\'l'rttwk qu.: qucr hahilil:lr-se ao trabalho, bem corno uliviur 

minhu ung.ústia, fruto da minha dcwalia f;~t:c tão justo c hc.:lo clamor. 
E, linalmentc, o Ministro ll:1 Educ:r~·iio, atcruh:rH.lu·nos, cul:rhorurâ 
com ll Chefe Uo Govcrno que.: intt:gra com ju:;to c mcrcddo dcstu
qlJC, ajudandtHJ 01 l:umprir CtllllpflllllbMh qru.: a:;surniu publicamente 
~.:om o :rtual Estmlo do Rio d~.: Janciro. 

Que Deus in:-;pirc o eminente.: c prezado Ministro Ney Bruga, 
~ncorrcndo a ~.:st~ aflito ~.:, o que irnport:l, :tricdando-sc daquela 
~~~~~io:;ajlJVC.:IliUJ~.:dc S;itl l:id~lis. (~luito h~.:m!) 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Y:.~sconcclos Torres, 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos cham~rdos países cm dcsenvolvimento, como ~ o cuso do 
nosso, vivc~sc permanentemente cm função de dificuldades antigas 
ou novo1s, a exigir soluções t.!nlcrgenciais, ou mesmo reformulações 
completas de políticas que nno mais atendem à rcalidnde dos fatos. 
Uma re~didudc sempre 1:111 mudança. 

O que se espcr:1, o que todos t.!Spt:ram, ~que haja sempre, face a 
conjunturas novas, a neccssúria comprcenslio c o imprescindível 
apoio das autorilladcs, para LJUC nüo sobrevenham crises ou impasses 
na úrca de dctcrminall:rs situações, prejudiciais, scmprc, ao interesse 
público. 

Fm:aliz.urei :1 scguir, Sr. Prcsidcntc, exatamentc, uma dessas si
tuuções, liOl desses problemas a cxigir urgente solução, que ora está 
ocorrendo no meu Estado, no M unicipio de Campos. 

B.rscio-mc, para esta :rbordagcm, cm texto informutivo elabo
rudo pelo Sr. Oswaldo BarrciO de Almeida, Prcsidcnlc da Coopera ti· 
va de Crédito dos Lavradores de Cana-de-Açúcar do Estado do Rio 
Ltda. 

A Coorcrutiva cm referência congrcga cercn dc I 0.000 forne
cedores de camr, produtorcs, chdcs de família, empregadores, sendo 
quase todos eles minifundiários que exercem a chefia de pequenas 
empresas familiares. Os dependentes e empregados dos fornecedores 
perfuzcm com eles uma comunidade que se uproxima das 220.000 
pessoas. 

Esse grupo llunHlno, formado c consolidado pela atividade 
comum desenvolvida por seus membros constituiu, hfr muis de 30 
anos sua associuçào de classe, a Associução dos Plantadores de 
Cana, mantencdoru de uma cooperativa de crédito. 

Nesses trés dec~nios, procurou a Coopcrativn de Crt!dito dos La
vradores de Cana-de-Açúcar do Estado do Rio realizar diferentes 
esforços, licl sempre a seus objetivos de servir à ch.1ssc, entre os quais 
u impluntaç~o de uma cstruturu de suúde paru o utcndimento dos 
; ,J;uJtadores, seus familiares c empregados. 

Foi assim construido, hCt quase IS anos, o liospitul dos Plan· 
tadores de Cana, um moderno c hcm aparelhado estabelecimento 
hospitalar, dotado inicialmente de HO leitos c l:oordcnando aindn 
umu rede de 6 ambulatórios rurais. 

Isso, registre-se, bem untes da cxisténcia do FUNRURAL e 
com o objctivo prccípuo de alcndcr ao trabalhador do campo. 

Para criur c manter o Hospital cstubclcccu-sc, com o pleno 
apoio dos associados du Cooperativa, uma contribuição de 3% a ser 
paga pelos mesmos. 

Com a criuçfto do FUNRURAL - "grande conquista do 
homem do campo", como assinala o Sr. Oswaldo Barreto de 
Almcidu - pussou a incidir sobre os plantadores de canu, membros 
du Cooperativa, uma contribuição de 2,5% destinada àquele Serviço. 

O lógh.:o scriu, no caso, a imediata sustacão da antigu contribui· 
ção volunlúria de 3% dos associados da Cooperativa c a trunsfcrên· 
cia do encargo de manlcr o Hospilal, para o próprio FUNRURAL. 
O simples recebimento de um hospital instalado c organizado c, 
ncrcscente·sc, com um elevado padrUo de atendimento, poderia ser 
considerudo uma valiosíssima contribuiçUo ao FUNRURAL1 pura 
que ele melhor viesse.: exercer as funções u que se propunha nu regiUo. 

Mas, isso nfw ocorreu c o Hospital prosseguiu, de portas aber
tas pura todos, atendendo aos hcncliciúrios do FUNRURAL, me· 
diante um simples cunv~nio realizaJo entre ele c a Cooperativa. 
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Acontece que a boa fama do Hospital, na Região, além da 
maior facilidade de comunicações que hoje ali existe fez com que 
crescesse muito u solicitação de seus serviços. 

A Associação dos Plantadores de Cana providenciou, assim, sua 
ampliação de 80 para 230 leitos. E os 6 ambulatórios que atendiam 
apenas duas vezes por semana, com um único médico de clfnica 
geral, passaram a 8, atendendo diariamente, com clfnicos, obstetras, 
pediatras e dentistas. 

Foi ainda iniciado novo serviço, com uma unidade móvel per· 
correndo todos os dias o interior do Município de Campos c outros 
municípios, com uma equipe de médico, odontólogo c assistente 
social. Tudo isso veio a gerar um considerável aumento de custos. 

Com as frustrações das últimas safras os fornecedores de cana 
foram obrigados a diminuir sua contribuição, de 3% para I% -
havendo então a Associação solicitado ao FUNRURAL uma atuali· 
zaçiio do convênio - para que o Hospital pudesse prosseguir no 
atendimento ao homem do campo, inclusive pelo fato dele também 
contribuir para aquele Fundo, à base de 2,5%. 

A pleiteada atualização do Convênio está demorando c a Asso
ciação dos Plantadores de Cana está num impasse: 

Com o aluai Convênio, o FUNRURAL não assegura meios 
linanceiros para manter 80 dos leitos do Hospital para atendimento 
aos seus beneõciários. 

A permanecer tal situação, teria de ser dado um tratamento dife
renciado, restritivo, aos beneõciários do FUNRURAL, relativamcn· 
te ao tratamento assegurado aos demais usuários do Estabc· 
lecimento. 

A Associação, por uma questão de humanidade, não aceita esse 
tipo de solução. Ela deseja que o Hospital continue a atender a todos 
que o procuram da mesma maneira. 

Se não houver, outrossim, um convênio de atendimento ambu
latorial, a Associação terá de encerrar a atividade dos ambulatórios. 

Uma eventual redução ou paralisação dos serviços do Hospital 
dos Plantadores de Cana e dos ambulatórios que operam em cone
xão com ele seriam lesivas ao interesse de toda a comunidade rural 
do N arte-Fluminense. 

Urge, pois, uma rápida, humana e racional solução para o pro· 
blema com que se defronta o Hospital dos Plantadores de Cana, de 
Campos. 

O Sr. Oswaldo Barreto de Almeida, com a autoridade moral da 
liderança que exerce na sua classe, em nome de uma Associação sem 
õns lucrativos, administrada por uma Diretoria que nada recebe dos 
cofres da Entidade faz ao Ministro da Previdência Social um apelo 
veemente, com o qual me solidarizo, no sentido de que seja encon
trada uma rápida e satisfatória solução para as dinculdades que ora 
pressionam e tolhem o Hospital dos Plantadores de Cnna da cidade 
de C:tmpos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
no nobre Senador ltalivio Coelho. 

O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- MT. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imprcns11 nucionnl de um modo geral cu do meu Estado em 
particulur, tem truzido substancial contribuição puru o adequado 
conhecimento dc todos os aspectos rcrcrcntcs à criação de uma nova 
unidade da Federação, ao Sul de Mato Grosso. 

A esut altura a população diretumente intercssndu uguurda já 
com.unsicdndc a decisão do Presidente Gcisel. 

A esperança de dois terços du populuçuo muto-grossense de que 
ulinal se rariu a indispensável subdivisão de sua âreu em duas unidu .. 
dcs, ressurgia 4uando o atuul Governo Fcdcrul apresentou o Projeto 
do 11 Plano Nacionul de Desenvolvimento ( 1975-1979) no qual uo 
definir u cstrntêgiu de intcgraçiio mtcionul declara: 

"Foi dentro desse quadro que 11 presente administraçüo 
orientou o assllnto Uallivisào territorial. 

Não se cogitou de redividir o Brasil, segundo áreas muis 
ou menos iguuis, gcogruncamcntc, ou segundo outros crití:· 
rios. Evitou-se cuidar de redivisões em larga escala, principal· 
mente nu úrea economicamente já ocupada. 

O que se procurou fazer foi, desde logo, criar novo c 
poderoso pólo de desenvolvimento, utruví:s da fusão 
Guanabara- Estudo do Rio de Janeiro, para que no núcleo 
mais desenvolvido do Pais, melhor cquillbrio económico
geogrúõco se estabeleça no Triângulo Siio Paulo - Rio -
Belo Horizonte. 

Ao ludo disso, o que se aõguru prioritllrio, em matéria 
de divisão territorial, i: considerar um ou dois pontos 
importantes da ocupação do subcontinente Amazônia -
Centro-Oeste, com atenção especial à situação de Mato 
Grosso." 

Procurando executar u programática do II PND o Poder 
Executivo determinou, como se infere das reiteradas declaruções do 
Sr. Ministro do Interior, o meticuloso estudo e conseqUente 
planejumento do desmembramento do Sul de Muto Grosso. 

Acolhia, dessa forma e corajosamente o Presidente Gciscl a 
mais antiga c postergada uspiraçilo nacional: a redivisão territorial. 

Os trabalhos c teses têm-se acumulado desde nossa independên
cia e todas as Constituições, cuidam do problema. 

Renova nossa primeira carta Magna: que o território "é dividi
do em províncias, na forma cm que atuulmcntc se acha, as quais 
poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estudo". 

Evidentemente as capitanias ou divisão territorial do Brasil
Colônia foi-se fuzendo nu medida em que us diversas áreas iam 
reunindo condições dc autonomia administrativa. Tanto assim era, 
que u capituni~ de Mato Grosso somente foi criada, por desmem
bramento administrativo de São Paulo em 1748. 

Após a independência, o império somente conseguia criar duas 
províncias, dado que as populações dominantes sempre se opunham 
ao desmembramento de seu Território. Por essa razilo, e após 
incansúvcl luta dos que desbravaram novas áreas, foram criadas as 
provincius do Amazonas (1850) e do Paraná (1853). 

Proclamada u república determinou u nova carta de !891: 

"Art. JY A nação brasileira udotu como forma de 
. Governo. sob o regime representativo, u República Fedcrati· 

va, proclumada a 15 de novembro de 1889, c constitui-se, por 
união pcrpt:tuu c indissolúvel das suas antigas províncias, em 
Eswdos Unidos do Brasil. 

Art. 2• Cadu uma dus antigas províncias formará um 
Estado, c o untigo Município Neutro constituirll o Distrito 
Federal, continuando u ser. a capital da Uniiio, enquunto nilo 
se der execução ao disposto no urtigo seguinte. 

Art. 3' Ficu pertencendo à Uniilo no Planalto Central 
da República uma zonu de 14.400 quilómetros quadrados, 
que seri1 oportunamente demarcadu, pura nela estabelecer-se 
a futum capital Federal. 

Parúgrufo único. Efetuuda a mudança, o atual Distrito 
Fcderul passurú a constituir um Estudo. 

Art. 4'' Os Estudos podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se, ou desmembrar-se, pura se anexar u outros, ou 
formur novos Estudos mediante L\quiescêncin das respectivas 
Asscmhll!ius Legislutivus em duns sessões unuais sucessivas e 
uprovnçi1o do Congresso Nacionul." 

Veja-se que na primeira Cartu Republicana se procedia 
modiõcaçào no quudro territorial. 

Desmembrava-se umu purte no Plunulto Central parti capital de 
República c previu-se a criação do Estudo du Guanabara. Quantos 
unos, quase um sé~.:ulo puru conseguir-se 11 maior aspirucilo brusilci· 
ru. Nesse perfodu, assinulu-se u criuçilo do Território do Acre 
~.:onscq(h.:ntc Ul, Tratado de Pctrópolis cm 1903. 
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Após a Rcvoluç~o de 1930, n constitucionnlização do regime 
pL!Ia C.1rta M:1gna de 19J4, manteve sobre u divisão territorial o 
mcs!llll espírito anterior, ucrcsccntando pori:m: 

",\l~m do Acre constituirão territórios nacionais outros 
que venham a pertencer il Uniiio, por qualquer l!tulo legf
timn, 

! i'' Logo que tiver 300.000 habitantes e recursos sufi
cientes pam a munutcnção dos serviços públicos, o Território 
rodcrú ser, por lei especial, erigido cm Estado," 

A v:111çando na preocupaçiio de promover o adequado atendi
mento administrativo das úrcas que constituíam o verdadeiro vazio 
gcot!conômico, a carta dC 1937, nindu que mantendo, a respeito, os 
dispositivos húsicos de nosso sistema constitucional acrescentou .. A 
Uniiio poucril criar, no interesse da dcresa Nacional, com partes 
desmembradas dos Estados, Territórios Federais, cuja adminis
tração serlt regulada em lei especial". 

Ingressamos em fase histórica de modificações na composição 
d:ts Unidadcs Federais c:: surgiram os Territórios de: 

Fernando de Noronha 
Guapo ró (Rondônia) 
Rio Branco (Roraima) 
Amapú 
Ponta Porfi 
lgmu;u 
A promulgação da Carta Magna de 1946 extinguia os Territó

rios dt: Pnnta Porà c lgunçu. 
ApiÍ> acalorados debates, os constituintes de 1946 mantiveram a 

linha dominumc estabelecida em nossa I• Carta Maior e atentos à 
realidade denun, tambóm, representatividade na Câmara Federal 
aos divcr:ws Tt:rritórios. 

Foi, ainda, no decorrer da 4• República que se construía BrasUia 
c se realizou a transrerência da Capital e do Distrito Federal para o 
Planalto Central. Ganhou nossa Bandeira a rutilante estrela do Esta
do da Guanabara. 

A~ (\mstiluiçües seguintes, remeteram para a lei complementar 
:1 o,;ompt:tência da criação de Estados e Territórios. Trouxeram, 
uinda. :1 ilwvaçào de considerar-se bens da União a uplataforma 
subm:1rina ou plat:tforma continental e o mar territorial (deu-se base 
constitw . .:ion:tl üs 200 milhas). 

ivtai.'l rcccntt:mcntc, ao se promover a fusão dos Estados da 
Gu:~nab~1ra com o do Rio de Janeiro, a Lei Complementar n'i' 20 
cstahdt:ccu os princípios basilares pura a modincação do quadro ter· 
ritorial. Assim cstahclcccu: 

":\ rt. :!•! Os Estados poderão ser criados: 
1- pelo ucsmcmbramento de parte da área de um ou 

nwis E~am!os: 
li - pela fusiio de dois ou mais Estudos; 
III- mediante elevaçãu de Território à condição de 

Estado." 

Disrõs. ainda, o rdcrido diploma legal sobre o necess{trio 
rru~.:t:dimcnto para sc t!ft!livar u criuçUo da nova unidude, trutando: 

-· d~.: convm:aç~o du Constituinte: 
- ll~t nnmcaç;lo c dos Poderes do primeiro Governador; 
- du rundon:uncnto do Tribunal c órgãos da justiça, respcita-

d:rs :ts ~·;Jr:mti:ls asst:guradus aos magistrados: 
- ~nhn: o~ .->crviços púb\kos c os respectivos servidores; 
- ~obl'c os direitos, us obrigações, os deveres, os encargos e os 

ht.:tts cm qu~.: u nci\'O EstaJo haja de suceder: 
- sohrt: ;ls subvenções c os auxílios de qualquer natureza a 

~:ci'l!lll pn:st:tdns pela Uni~o. Hbrindo se nccessúrio, os critérios cor
l'l'~·fl'lndcnlcs: 

-- ~nhrt: qu:tlqut:r outras nwt~rias rclativus U organização provi
~.uri: d11:. p1Hkrt:s públkus do novo Estado, uos seus serviços, bens c 
r•:tlll::. 

1\du!;dHh1 !inlt:t d~.: prud~n~.:ia, estabelece que u partir do 
,·,~~·::lli;~d .. tt<H'Ill", dil Cilll)'.rc:-;so Nadonal, na rnensugcm rclutiva U 
;,.·, (',,:,•

1
' •• ·:,•··:1! ,,. ·· :tt · :1 dt:tiv<~ ~.:ria~.=flo do Novo Estudo, fica vedado 

aos Estados que lhe deram origem, udmitir pessoal, ultcrar as disposi
ções legais que o regern e condicionando a obtenção de empréstimos 
interno. Determina a supracitadu lei que o Presidente da República 
nomeurí1 o primeiro Governador, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal. A posse do Governador será dada pelo Ministro da 
Justiça. 

Chegamos, assim, na evolução histórica ao quadro geral no qual 
se inscreve a aspiração do povo mato-grossense, cone sul, de obter 
sua autonomia administrativa, ressalvado o amor fraterno aos mato
grossenses, que, por fatalidade geogrlltica, continuarão a pertencer 
ao Estado Matriz com vocação e missão primordial e sustentáculo 
da civilbmçào brasileira no querido rincão Noroeste do Brasil, no 
qual se inclui uma vasta região amazónica, o eldorado de nossos dias. 

A <~voluçfto de Mato Grosso se fez, nos primórdios, por um 
punhado de bravos deixando a marca da Coroa Portuguesa naquele 
imensurítvel vazio geográfico. 

As atenções maiores se deferiram ao Noroeste do País, pelo que 
foi escolhida parn Capital Vila Bela da Santíssima Trindade- hoje 
Ma)o Grosso. 

Em 1748 roi criada a capitania de Mato Grosso Jormada por 
Território desmembrado de São Paulo. O seu primeiro Governador, 
após tomar posse do cargo na emergente Cuiabá, demandou para 
Noroeste para rundar a capital em posição que assegurasse a posse 
da região frente aos possíveis avanços espanhóis. Somente cm 1835, 
a capital se estabeleceu em Cuiabá atendendo velha aspiraçiio da 
valente cidade. 

Após o ciclo do ouro a Regiiio Norte estabilizou-se, eis que 
tinha à sua frente a grande floresta amazónica, a leste os chapadões c 
seus cerrados e ao sul, o grande pantanal. 

Nesse periodo a área sul do Estado recebia considerável imigra
ção de mineiros e gaúchos e com a rcrrovia noroeste do Brasil o 
ingresso em grunde escala de paulistas. Em dócadas mais recentes, 
após o desbravamento do norte do Paraná, tornou-se muito expres
sivo o afluxo dos nordestinos. 

Desencadeou-se o processo de desenvolvimento do sul do Esta
do, enquanto a parte ao norte sorria o isolamento pela ra!la de 
transportes. A navegação fluvial era insuficiente c as rodovias não 
passavam de trilhas feitas pelos pneus de carros c caminhões. 

Criaram-se, cntüo, as condicionantes para a rormação do povo 
de Mato Grosso do Norte, com base logística em Cuiabá, agradável 
metrópole e o povo de Mato Grosso do Sul com mentalidade influen
ciada pelo dinamismo paulista, a sabedoria mineira e o entusiasmo 
gaúcho. 

Ao norte os brasileiros, acantonados nos altos dos rios Paraguai 
c Cuiubit preparam-se por mais de um século para a grande batalha 
de ocupação da Amazônia. 

Ao sul, a gente mato-grossense se descnvolviu na mcsopotiimia 
entre o rio Paranil e o Paraguai c conseguia implantar uma civiliza· 
çuo que hoje surpreende o Pais, pelo grau de desenvolvimento. 

O Estado continental cm grande parle amazónico c cm outra 
parte integrudo na Bacia do Pruta vi viu conflitado com a natureza e 
foi sempre cm todos os estudos de rcdivisão territorial objcto de 
plunus irrc:dizados. 

Registramos cm 1849 o verdadeiro primeiro projeto de rcdivisão 
territorial de autoria de Francisco Vurnhngen, o Visconde de Porto 
Seguro, c desde entüo todos os estudos criavam uma unidtuJe ao sul 
dn Provinciu ou do Estado de Mato Grosso: 

I H49- Departamento de Camupuan- Projeto de Varnhagen. 
I H70- Aho Paranit c Buixo l'nraguni - Projeto de Tavurcs 

Bustos. 
I MXO- Província de Amambaí cujos limites de dcsmcmhramcn· 

to sairiam das nm;centcs do Araguah1 ~~ Serra dus Furnus, destma mi 
vertentes do rio Siío Lourenço c por este até o rio Paraguai - nuto
ria dt: Fausto de Souza. 

! lJJJ- Território do Rio llardo- Plano dt! Scgadas Viana. 
1933- A gramlc Comissiio que se organizou f)ara cstudur a 

reur~aniwçi'ío politico-territorial do Pais suf!cria para a Constituinte 
a criuçilo do Território de Maracaju. 
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A rcvoluçno constitucionalista de São Paulo em 1932 trouxe 
como inesperada conseqUência a divisão de fato de Mato Grosso cm 
dois Estudos. É que o governo de então e a região norte ficou com o 
Poder Central c o Sul do Estado acompanhou Silo Paulo. Foi deerc· 
lado o Estado de Marucuju e assumiu o governo provisório o valente 
Senador Vcspasiano Martins, líder político de indiscutivel prestigio c 
respeito. A cidade de Campo Grande, sede da Região Militar, foi 
feita Capital. Essa situação perdurou por muitos meses, mas as 
t:speranças findaram-se com a revolução. 

A população sulina, porém, passou a defender ardorosamente a 
formação de um Estado no Sul. Organizou-se um movimento de mas· 
sa cm todos os municípios sulinos, ocasião em que se contaram mais 
de 20.000 assinaturas de populares. Esse número se agiganta quando 
verilicamos que naquela época, cm 1932, a população era muito 
pequena. 

Dando estrutura ao movimento foi registrada a Sociedade Civil 
Liga Sul Mato-grossense, que encaminhou o seguinte documento ao 
Congresso: 

"Pela divisno do Estado de Mato Grosso. Representa· 
ção dos Sulistas ao Congresso Nacional Constituinte. 

Exm's Srs .. Presidente e mais membros do Congresso 
Nacional Constituinte: 

A Liga Sul Mato-grossense, com sede na cidade de Cam· 
po Grande, do Estado de Mato Grosso, por si e na qualidade 
de delegada das pessoas cujos nomes vão abaixo relaciona· 
dos, bem assim os infra-subscritos vêm perante V. Ex's, 
autorizados pelo art. 72 § 9• da Carta Constitucional, pleitear 
a criação de um Território Federal, ou Estado Autónomo, na 
região Sul de Mato Grosso, abrangendo os municípios de 
Sant'Ana, Trés Lagoas, Coxim, Campo Grande, 
Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho, Bela Vista, 
Nioaque, Entre Rios, Maracaju e Ponta Porã, sob os 
fundamentos que passam a expor: 

AbrangcndÓ uma superfície de 1.500.000 quilómetros 
quadrados aproximadamente, Mato Grosso í: habitado por 
menos de 400.000 indivíduos, disseminados, que se acham, 
pelas trí:s regiões cm que o Estado fisicamente se divide: o 
extremo Norte, o Centro e o Sul. 

Cada uma das populações dessas trí:s zonas, dadas à 
diversidade de sua formação racial e à absoluta precariedade 
das vias de intercomunicação, constitui um povo distinto. 

Assim i: que, o do extremo Norte, constituído por 25 mil 
advcntício!'i do Amazonas, do Pará e de todo o nordeste 
brasileiro, não conhece o Estado em que vive e é por este 
totalmente ignorado. O do Centro- o cuiabano- represen
tado por 125 mil de!'icendentcs dos primeiros colonizadores, 
destes conserv~a. aprimorado, o traço mais predominante- a 
vaidade do mando. O povo do Sul, surgido a menos de 100 
anos, representa-se por 245.000 indivíduos, que sUo, na sua 
quao;c unoanimillade, lilhos de paulistas, mineiros t: rio-gran
dcnscs, dos quais henlurum a lealdade cavalheiresca, a exube
rante frunquezu c a indcpendência indomável. 

Vivem, ussim, esses três povos díspares, sem qualquer 
possibilidade de se fraternizarem, não só pela profunda 
dcssem~:lhunçu de caracteres, mas, principalmente, dada à 
imensa cxtcnstlo de deserto que os separa (Cuiabá dista 1.000 
quilómetros, cm reta, de Campo Grande, c 1.300 de Ponta 
Por:i). E o clliahano, longe de ;atc:nuJ.r t.."Sse mal geográfico, 
procurando aproximar-sc da!'i demais populações do Estudo, 
preocupa-se, primordialmente, cm acirrar a desunião, a tal 
ponto qw:, j(t hoje não é mais possível, pdo menos pura o 
sulistu, lOh:r:ar por mais tempo o governo do Centro. Tilo 
profumh1 ~. atualmentc, a odiosid~1dc reinante que os sulistas, 
a nm t.lc evitarc.:m o seu c.:xtruvasamc.:nto cm uma luta 
fratridda, de prop'orçôcs imprevisíveis, estilo dispostos u 
pleitear a ~.:assa~·ào tb prúpri:1 autonomia, subordinundo-se à 
administ.rilçüo direl:t do Governo Federal, caso V, Ex•s 

hajam por bem de entender que lhes falecem elementos para 
se constituírem em Estado da Federação. 

Esse ódio cresce:: c generaliza-se dia a dia. Ainda ugon.1. 
quando organizada cm caravana, a Liga Sul Mato-grossense 
pretendeu percorrer o Sul do Estado, em busca de adesões ao 
movimento divisionista, encontrou sempre, pela frente, dis· 
posta a embargar-lhe o passo c impedir-lhe a açiio pacífica, 
toda sorte de ameaças governamentais, de que dão mostra os 
documentos I e 2. Não fora essa arbitrariedade inominável, c 
a Liga Sul Mato-grossense poderia apresentar não apenas as 
18 mil e tantas assinaturas, que ilustram c apóiam esta reprc· 
sentaçUo. 

E essa animosidade invencível provem destes tatos 
inquestionáveis: 

a) Enquanto o Sul do Estado, com uma população de 
245 mil almas, sob um território de pouco mais de 250 mil 
quilómetros quadrados, produz além de dois terços da rcce1ta 
pública estadual, o Centro c o Norte. com 150.000 mil habi
tantes, dominando 1.250.000 quilómetros quudmdos, ab
sorve a totalidade das rendas! Basta diz<r que só o copital do 
Estado consome 65% da receita! 

b) Sendo o Sul o único produtor da riqueza pública f: o 
único a não compartilhar da aplicação das rendos, pois cm to· 
da a zona meridional, o Estado não conta um patrimônio de 
400 contos de réis, em obras públicas. Isso durante 45 anos de 
regime republicano!· 

c) o cuiabano - senhor absoluto do Estado - nega, 
terminantemente, ao homem do Sul, toda e qualquer ingeri:n· 
cia nos negócios públicos. Em todo funcionamento do 
Estado não se conta meia dúzia de sulistas! Para o cuiabano 
este é, apenas, o .. contribuinte" c nadu mais. 

d) Toda vez que o Sul tentou entender-se com os pode
res públicos do Estado, no sentido de obter que se estabeleces
se o regime da eqUidade c pleiteou a modificuçào do sistema 
por que se exerce a atividadc governamental em scu 
território - só viu crcscr.:r contra ele o urbítrio e a 
intolerância do governo. Os cargos públicos sr10 ocupados, 
no Sul, exclusivamente por cuiabanos ou pessoas de fora, 
com instruções severíssimas para oprimir c ~wiltar a gente 
sulista. 

A fim de se modificar a situação rcimmtc, não é dado 
contar-se com o recurso ao sufrágio populur, porquc.: o voto 
livre continua sendo em Mato Grosso uma grandt: utopia. A 
opressão exercida pelas autoridades é desabusada c sem 
limites. Acrescente-se a isso a mais absoluta falta de 
escrúpulos e u subserviência invulgar dos que presidem uo 
pleito - "todos funcionários cuiabanos" - c ,-;e terf! uma 
idéia rápida do que i: o voto naquelas pobres paragens 
brasileiras. 

Diunte dessa realidade invcncivt:l: em raer.: daqucl~ óJio 
crescente, que o governo de Cuiab:í, com unHt J'ILllítica impa· 
triótica imprudc.:ntementc incentiva, o povo do Sul - vendo 
u inutilidudc do seu esforço, sentindo a improficuidade do 
seu trabulho, notando que o produto do seu labor ClHll.:orrc, 
exclusivamente, p;Hn a !'i:Jtisf~lç&io c o n.:g:do th: Sl.'Wi dt:s:tft:to~. 

que nüo pura n gnmdcza do Estado - tem rc.:solvido, daqui 
por diante modificar o seu comportam~.:ntn cm rda1;;w no gn
verno do Centro. 

.. Os sulist:ts (.:ogit:~m de.: n:lo pagnr mais impostos :to 
Estudo", Esse vai ser, caso se cl't:tivt.:, o primeiro ~t:stn dc.: 
rcbcldií.1: o primeiro c mais pm.:ífico dos prote:.tos contnt a 
dominação cuiabnna. 

É que, depois de 45 anos de regime de aLitonomi<!, o 
sulista se capacitou de que cssu licçiio dc.: Estado c.:m qu.: t.:lc 
vive só tem servido pura sutisfa:t.cr vaidad~.:s c :tpctitcs ch1o.; 
homens de Cuiabú, defendidos como se acham - pr.:la 
disllincia - dos olhos J'iscalizanll.:·, Uo Govc.:rno Fc.:Jeral. 
Nuncn o Sul l!.!VI.! um rcrm;scltt:lntc :ln CLlllgn:sso Nacil\lla!. 
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Nu Assembléia do Estudo, 2 ou 3 deputados impostos por 
Cuiabá. De sua livre escolha não teve um só. De nada lhe 
tem valido produzir 3 vezes mais que todo o Centro e Norte 
conjugados, nem possuir o dobro da população daquelas 
zonas. O exemplo atual i: frisante: os quatro representantes 
de Mato Grosso à Assembléia Nacional Constituinte são, 
sem exceção de um só, homens do Centro, porque a politica 
de Cuiabá entendeu de cassar, na véspera do pleito, os direi· 
tos políticos a todos os candidatos do Sul. Anuladas as elei· 
ções, natural seria que a competição sulista esmorecesse, niio 
só em face da descrença popular, como porque. a opressão e a 
ameaça campearam sem rcbuços. 

REPRESENTAÇÃO DOS SULISTAS AO CONGRESSO 
NACIONAL CONSTITUINTE 

"O desejo de nova divisão territorial manifestado por 
muitos mato-grossenses do Sul, para formar o Estado de 
Maracaju, não pode nem deve ser encarado como um anseio 
separatista. Não se deve cogitar de separar, mas de 
demonstrar, perante as autoridades federais competentes, os 
motivos que levam parte da população de Muto Grosso a 
pleitear nova divisão do território desse grande Estado, 
porque, em última aníliisc, o desejo comum é contribuir para 
o progresso cada vez mais crescente do Brasil." 

(Trecho da entrevista concedida pelo Sr. General Goes 
Monteiro, ao Jornal do Comércio de Campo Grande, edição 
de IS de março corrente)". 

Tudo isso serve a demonstrar haver-se extinguido, 
totalmente, a esperança de se modificar o regime da ad
ministração mato-grossense, por meio do sufrágio popular. 
E antes que o povo lance mão de recursos coercitivos, tenden· 
tes a estabelecer, no Estado, o domínio da Justiça e da 
Liberdade, os requerentes vêm pedir a V. Ex•s se dignem 
promover o desmembramento do Sul de Mato Grosso, para 
a formação de outro Estado, ou de um simples Território 
Federa). 

Agindo assim lerão V, Ex•s atalhado uma insurreição 
de conseqUências lamentabilissimas e merecido, além dos 
aplausos do País, a gratidão inexprimível de 245 mil 
brasileiros. 

A Constituinte não atendeu ao apelo desses milhares de 
brasileiros. Coube a Getúlio Vargas a criação do Território de Ponta 
Porii, que por ser uma solução parcial do problema alcançando uma 
área insuficiente não satisfez aos propósitos c foi revogada pela 
Constituição de 1946. 

Que a Revolução Liberal de 30 seja, para aquele povo 
infeliz, o reinado da Paz e do Trabalho, da Liberdade e da 
Justiça'?" 

Em excepcional e recente trabalho, o Professor Samuel Beuchi· 
moi procede uma análise da reorganização do espaço político 
brasileiro, com atenção à Amazônia e ao Centro-Oeste e apresenta 
os seguintes quadros: 

REGIÃO NORTE 
Áreas (terrestres e 'guulntemu) e Populaçio 

Fundação I BG E 

Áreas Populaçio 

Total km' % sobre o total Estimativas p/77 % sobre o total 

Rondônia 243.044 2,86 153.100 0,14 
Acre 152.589 1,79 264.000 0,23 
Amnzonus 1.564.445 18,38 1.151.600 1,02 
Região cm litigio 
AM/PA 2.680 0,03 
Roruim;.1 230.104 2,70 51.300 0,05 
Pur:'1 1.248.042 14,66 2.710.900 2,39 
Am:tpít 140.276 1,65 154.300 0,14 

Região Norte 3.581.180 41,07% 4.485.200 3,97% 

Muto Grosso 1.231.549 14,47 2.190.900 1,93 
Goías 642.092 7,54 4.694.200 4,15 

Região Centro-Oeste 1.873.641 21,01% 6.885.100 6,08% 

Total Reglilo Norte e Centro-Oeste 5.454.821 64,08% ll.370.300 10,05% 

RegliloMDT 1.548.672 18,20% 33.642.000 29,72% 
RegliloSUD 924.935 10,86% 47.702,600 42,13% 
RegliloSul 577.723 6,79% 20.493.600 18.10% 
DT. Federal 

5.814 0,07% 

TOTAl. IIRASIL 8.51l.9ó5 100% 113.108.500 100% 
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ESPAÇO FISICO DAS QUATRO MAIORES UNIDADES DA FeDERAÇÃO 

hmdac.;:'1n I BCi E 

Áreas População 

Totnl km' %sobre o total Estimativa p/77 'i[, :-.obre o tatu\ 

1\ llHii'Oil:tS 

Parú 
MatnGrosSll 
Goiás 

i .564.445 18,38 1.151.600 1,0" 
i .248.042 14,66 2.710.900 2,39 
1.231.549 14,47 2.190.900 1,9] 

642.092 7,54 4.694.200 4,1 j 
Total dos 4 Estados 4.686.128 55,05% 10.747.600 10,~9% 

Resto do Brasil: 17 Estados c 4 Territórios 3.825.837 44,95% 102.460.900 89,51% 

TOTAL BRASIL 8.511.965 100% 113.208.500 1011% 

Daí se vi: qut.: os qtwtro m;tiorcs Est~tdos têm 55,05% do solo c 
apenas 10,49':;. de população brasileiro. Os outros 17 Estudos e 4 
Tc.:rritürius llcupam :t['lcnus 44,9,51,/, do Território t: nbrignm 89,51% 
dH pnpulaçfw. 

Foi prc:ncupaç~o pl!rlllant.:ntc dos lídcn:s nacionais o viver, 
dur~mtc séculos, n hr:tsill.!iro apinhado n3s áreas litorâneas, deixando 
novastn interior o gmndr.: votziu dc:mogr[dko. 

L;.mçou-sc a c;tmpunha da m:trcha pura o Oeste, dc:tcrminou-sc: 
a lo~.::u.;ilo do Distrito J.'~.:U~o:ral, s~.:u minucioso levantamento gco
dr!siw c cons~.:4ücntc pwparo para que Brasília fosst: construída e;:m 
umu só arranl.!'~tlla. 

A Brasília-Bclr!m, a Tr:msam:winica. ~~ Cuiah{t-Santnrém, os 
incentivos lis~:ais, llS programas de pólos de desenvolvimento, uma 
adequ:tda malha \'Í;tria, permitiram a grande arrancada para que o 
País se integre Cllmo um todo form:tndo a grande Nação brasileira. 

I: chef!ada a hora d~.: prosseguir na rcdivisão territorial. O 
primeiro marco foi a fusão Rio-Ciu:mahara. Aguardamos, agora, a 
dcdsào serena. lirme c patriótica do ilustre Presidente Geiscl para 
mais urn passn ú lh.:ntc. Outros Gllvcrnos, nos próximos nnos darão 
outros passos par:~ 4uc a organit.;.u;ào político-tc.rritorial acompunhc 
as reais ncccssiJadcs. Ela 6 componente indispensável no complexo 
de desenvolvimcntll nadonal. 

Os brasileiros s:lo todos irnlih1s, os Estados são instrumentos de 
progresso permitindo a aJministr:u;fto pronta c rúpida, :.1 livre 
manil'cstaçrw das j,opulaçõcs regionais, cujo grau de evolução exige 
autonomia polítiC\1-:tdministrativa. Que esta scju proporcionada, 
sempre que neccss:íri:~. acima porém de bairrismos c separatismos, 
que o Brasil, como todos lls scus Estudos com o Mato Grosso do 
Norte c o Mato Urosso do Sul seja uno c indivisível como nuçiio. 

O objctivo maior ao utcnder <I vocuçfio de progresso do grande 
Mato G rossu dcsmembrundo-o é proporcionar. a efetiva ocupação 
do grandc vazio gcoeconô111ico da região Norte. ~ permitir que a 
administrução cstadu•il rcstringindo-sc a umu úrea de proporções 
normais. c não contincnt;.lis, sc torne dctivumentc presente e 
sulicicntemcnte para cumprimento dc SU<IS altas fi nulidades. 

Dcl'imcmhmmlo o Muto Grosso do Sul- esse seria o nome de 
maior agrado it popu\açilo do El'itado cmcrgente, necessário seria a 
cxccuçfto tlc plano de descnvo\vimcnto [')ma todu a grandc região. 

Para o Norte, haveria quc se L.'rinr progrnmus cspecfficos de 
dcscnvolvimcnto para: 

u) Gmnue Cuiahú - Grande Ronuonópoiis - Grande 
Cltceres- Grande Harra do Garças. 

b) Turisti~.·o parn para: Chapmla dos Guinutrftes- Vilu Beln
Cuiahú- Pantanal. 

c) Progrunw de pólos :tvunçados de dcscnvolvimcnto 
~ompreendcndo as cidades j:'t existentes bem como us comunidades 
li.mnadas relas l'rcntl.'s dili:r~o:ntc.:s d1.• nÚI.'Ico~ rurais. 

d) Pr.•w ama de colonização visando a ocupação raciomtl das 
áreas inexploradas. 

e) Absorç,io pela União das aluais dividas do Estado. 
f) Pura o aprovcitumcnto das cxcclcntcs terras apropriadas ao 

Plantio do Café. Vcrcmos, então, Muto Grosso do Norte se tornar 
um grande produtor da rubiácea. 

g) Prosseguimento nu execuçlio do plano viário para que 
Cuiahl1. Cltccrcs e Barra do Garças cxcrçam o relevante papel dc 
base logística da ocupação da Amuzônia. Ergu.cr-sc-~l cm ;:ilguns 
dcc~nios a grande civilização do Brasil ocidental. Aqui, ncstc grande 
Mato Grosso do Norte, com mais de ROO.OOO quilómetros quadra
dos, uma vez c meia maior quc Minas Geruis, poch:r-sc·;t t::fctivar um 
cxcclcntc sistc::nut de navegação fluvial. interligad:ts a~ Bacias do 
Prata com a Amazônia. 

h) Ampli"çiio da rcgiuo da Amazônia Lcg'li a todo Estudo 
rcm:tncsccnlc flólra permitir igualdudc dc oportunid:tdcs tiS divcrsus 
regiõcs. 

e) Plano Conjunlo de controlc dos :tltllS rios que ahasteccm o 
P<tnt:uwl. 

Eis, cm rúpido esboço o que se poderia fazcr p:1ra rropiciar ao 
M~tto Grosso do Nortc, rt sua gcntc boa, hospitalcir:t c amign, 
brasilcirn de marcmlte amor tt terra o cumprimento de sua grande c 
:1timirttvel dcstinnção histórica. 

O novo Estudo- o Mato Grosso do Sul - nasceria com todas 
as condições para ligurar ao lado das dcnwis progn:ssisws Unidudes 
da Federação. 

· Sun [trt:u geogr.:'tfic:t, um:1 vez c mcin !t do E.'itado do Pm;:má, 
com terras de excelcntcs qualidades, min6rills cm ahundúnci:t, l) 

Puntunul cuju fauna c belcza a todos cncanta. Tcri:1 o ~~1 maior reba
nho pccu(trio do País, o maior produtor de arrnz. além dns dcmais 
ccrcnis. 

Evidentc se torna a indispcnsabilidmlc dr: um pl:mo ~lobal de 
desenvolvimento, ao ludo dos quc jl1 se cxc~.:ut:1 cnm ~atisrmórios 

resultudos. 
Seriam eles; 
a) Pluno do Punatan:il - passadas as obras Lia reli~.: vi;tria c de 

cmcrg~ncia contra as cheias executar-se as barragens Jc contt:nçUo 
dos rios que descem pam a região. Sclccionar as bacias mais 
apropriadas c começar um plano de irrig:tçflo. A lloland:t conquis
tou uo mar umu vastíssima (uca- cxccutou esse plano - levou ~00 
unos. Nosso Puntunul é muito maior que aquelc país todo. A 
cxCcucào é cxeqUivcl c linuncc:iramcntc suportúvcl. C'nme~cmos. As 
gcruçõcs futurus cncuntar-sc-ào, com o maior rchanhn do mundo, 
onde nào haverú chcius c nem falta d'úgua. O Edcn cxistc'! Existirú! 

b) Prosseguimento dos Poloc .. :cntrns- l:nm mai~1r lkxihiliUadc 
.gcogr:'tlica c de recursos. Todn ú ltrca de cerradn nn Estadll rccém
criudo deveria ser considerada cm um só pn,grama. O :1Salt:uncnto 
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da BR-60 de Mineiros (Goilts) a Bela Vista- fronteira do Paraguai, 
o mesmo se fazendo com a BR-262 Campo Grande-Tri:s Lagoas 
permitiria, com a adequada malha de estradas vicinuis, um 
aprovcit:1mcnto totul do cerrado na região. 

c) O planalto c o cone Sul do Estado, com terras de cxccioL. 
qualidade continuará no seu vertiginoso progresso. (; questão d' 
infra-estrutura. O PRODEGRAN, ainda nos seus primeiros tempos 
de implantuçf1o, permitirú: 

I) implantação de completo sistema viário. A qualidade da 
1crr:1, a densidade do trilfcgo exigem o asfahamento de quase todas 
as rodovias, mesmo as vicinais: 

2) a elctriflcução rural e a indispensável e urgente atendimento 
energético ao Vale do Sudoeste: 

3) instalações paru armazenamento da safra: 
4) limalccimcnlo imediato das cooperativas para melhor 

comcrcializacriD dos produtos. 
d) A construção da Estrada da Fronteira ligando Corumbá às 

Sctcs Quedas no Paraná. 
e) Construção da ferrovia Mirunda-Paranaguá. Seria uma no

va estrada do aço, As condições do terreno são muito boas. Tería
mos a exportação dos minérios de ferro e de mangani:s de Corumbá. 
O transporte do calcário de Botoquena para toda a região agrícola, 
inclusive nordeste do Paraná e o escoamento das surras exportáveis. 
Essa fcrroviu t~:ria expressiva demanda desde a primeira hora 

f) Conjugação Corumbá-Tri:s Lagoas em um pólo siderúrgico. 
g) Implantação da indústria de celulose para permitir o grande 

parque no restai quejú emerge pujantemente. 
h) Desenvolvimento de pólos industriais nas cidades mais 

indicadas. 
i) Est:ibeleciemnto de completo sistema de ensino com ênfase 

no atendimento da escolaridade rural e atenção ao rapidissimo 
crescimento demográfico. As prefeiturus, por isso mesmo, têm gran
des dificuldades no atendimento desse setor. O ensino técnico deve 
ser desenvolvido urgentemente. A Universidade de Mato Grosso pre
cisa ampliar-se c instalar-se nas principais cidades. Há impostergável 
necessidade da criação das Faculdades de Agronomia e de Zootecnia. 

Estão ai, cm linhas gerais, delineados os aspectos básicos do 
desenvolvimento do Muto Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. 

A necessidade da criaç~o de um novo Estado explica-se mcridia
n~tmcntc pela imensidão da úrcu deste Estado qunse continental que 
VIVI..' ·111 hipolarizaclio pela Amazônia c pela Bacia do Prata. Evidcn
tcm~:l lc a rcdivistlo tcrritorial no País tcr{t seu curso como im
pcrall\'ll do progrt:sso c como elemento basilar para o Brasil do ano 
"000. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada mais havendo 
que trat;u, vou encerrar a sessão, designando para a cxtraordinâria 
das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 13, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 125, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo (SP) a elevar cm CrS 3.368.500,00 (tri:s 
milhões, trezentos c sessenta c oito mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 126, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dude. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 14, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 127, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lbaté (SP) a elevar cm CrS 1.313.400,00 (hum milhão, trezentos e 
treze mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoii
duda, tendo 

PARECER, sob n• 128, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

da de. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a 
sessão. 

( Lc••anra-se a sessão às 17 horas.) 

ATA DA 47• SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESID~NCIA DO SR. JOS~ LINDOSO 

;rs /8 HORtiS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SR. SENA DORES: 

Adalhcrto Sena- José Guiomard- Braga Júnior- Evandro 
C'mrcira- José Lindoso- Canele Pinheiro- Jurbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de Lu Rocque -
José Sarncy- Hclvidio Nunes- Petrónio Portellu - Mauro Bcnc
vidcs- Virgílio Tilvom - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria -
Din<lftc Mari1.- Je><é Freire - M ihon Cubml - Ruy Carneiro
Marcus l'rcirc ...., Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz 
C'avalc;ullc- Tcutõnio.Vilclu- Augusto Franco- Gilvan Rocha 
- l.uurival Barti'st;i- licitar Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc - João Culmon - Amam! 
Pci.x'oto - Vasconcelos Torres - Benjamim Faruh - Danton 
Johim- Nelson Carneiro- Gustavo Cupunema- Itamar Franco 
- Magali•"•' Pinto- Franco Montara- Orestes Quérciu- Ouo 
l.chnwnn -lkncdilo Ferrcin1- Lúzuro Bmbozu- Ü!iircs Teixeira 
- lt:divio Coelho- M~ndcs Canalc- Saldanha Dcrzi- Accioly 
!-"ilho- !.c.: i te.: Chaves- Maltos Lt~~o- Evclásio Viciru- Lcnoir 
Viir)W-~ -· Otair B~.:!.!kcr- D~micl Kricgcr- Paulo Brm.sard -
Tar~n Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, dccluro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que serú lida pelo Sr. 1'1-Sccretário. 

É lidn a seguinte 

Do Vicc-Lidcr da Minoria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Pctrônio Portel ln 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Em 3 de maio de 1977 

Nos lermos do* I' do art. lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossu Excelência, 
para os devidos lins, que esta Liderança deliberou propor a suhstitui
ção do Nohrc Senhor Senador Amaral Peixoto, pelo Nobre Senhor 
Senador Orestes Quércia na Comissiio Mista Uo Congresso Nacional 
que darú rarcccr sohrc a Mensagem n' 47, de 1977 (CN)- Decreto
lei n• I .5J I, dcJO de março de 1977. 

, • ./ .) 'I 
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Aproveito a oportunidudc para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração. - Itamar Franco, Vicc-Udcr da 
Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Será feita a substitui
ção solicitada. 

Sobre: u mesa, requerimento que ser{! lido pelo Sr. 19-Sccretárió. 

!: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•I02, DE I977 

Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro trans· 
crição nos Anais do Senado do discurso de Sua Excelência o Senhor 
Dr. Arnaldo da Costa Prieto, Ministro do Trabalho, nas festividades 
do "Dia do Trabalho", em Belo Horizonte, no dia I• de maio de 
1977. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1977.- Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido 
será publicado c remetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 

13, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 125, de 1977), que autoriza aPre
feitura Municipal de San tu Cruz do Rio Pardo (SP) a elevar 
em CrS 3.368.500 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil 
c quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli· 
dada, tendo 

PARECER, sob n• 126, de 1977, 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. 
A matéria v:li à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 

14, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 127, de 1977), ~ue autoriza a Prc
reituru Municipal de Jbaté (SP) a elevar em Cr$ 1.313.400,00 
(hum milhão, trezentos e treze mil e quatrocentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 128, de 1977, da Comi~<ão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (P;:1usa.) Enccrr;:lda. 
Em votação o projeto. 
(f., Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vui à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sohrc.: a mesa, rcdaçõl.!s finais dos Proj1.1tos dt: Resolução nYs n 
c 14, dr.: 1977, uprovados nu Ordem do Dia da presente sessão e que, 
nos termos do par(lgrafo único do arl. 355 do Regimento Interno, se 
nt1o houver objcc.;flll do Plt:n(lrio, serão lidas pelo Sr. IY-Secrct6rio, 
(Pausu,) 

St10 lidas as seguintes 

PARECER N• 141, DE 1977 
Comlssio de Redaçio 

Redaçiio final do Projeto de Resoluçilo n• 13, de 1977 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 13, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 
Rio Pardo (SP) a elevar cm CrS 3.368.500,00 (tri:s milhões, trezentos 
c sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1977.- Adalberto Seno, Presi
dente- Saldanha Derzl, Relator- Helvldio Nunes. 

ANEXO AO PARECER N•J41, DE 1977 

Redoçào final do Projeto de Resoluçio n•l3, de 1977 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.368.500,00 
(três milhões, trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J• ~a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os pa
râmetros fixados pelos itens I e III do art. 1• da Resolução n• 62, de 
1975, do Senado Federal, a fim de que possa contratar empréstimo, 
junto ú Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A .. no valor de 
CrS 3.368.500,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil e qui
nhentos cruzeiros), destinado ao financiamento de obras de pavimen
tação asfáltica a serem executadas em vias públicas daquela lo
calidade. 

Art. 2• Esta Resolucão entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N• 142, DE 1977 
Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n•l4, de 1977 

Relator: Senador Helvldio Nunes 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Rcsolu~ão 
n• 14, de 1977. que autoriza a Prefeitura Municipal de lbaté (SP) n 
elevar em CrS 1.313.400,00 {hum milhão, trezentos e treze mil c qua
trocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1977. - Adalberto Sena, Pre
sidente- Helvldio Nunes, Relator- Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 142, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n• 14, de 1977 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos o urt. 42, 
inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prereitura Municipal de Ibaté, Estado de Sao 
Paulo, a elevar em Cr$ 1.313.400,00 (hum milhilo, trezentos e 
treze mil e quatrocentos cruzeiro•) o montante de sua divida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. Jv 1':: a Prefeitura Municipal de Ibaté, Estudo de Silo 
Paulo, nutorizuda u elevar, temporariamente, os parâmetros lix.udos 
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pelos itens 11 c III do nrt. 2• da Resolução no 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa contrawr empréstimo, junto ii Cuixa Eco
nómica do Estado de São Pnulo S.A., no vulor de CrS 1.313.400,00 
(hum milhão, trezentos c treze mil e quatrocentos cruzeiros), desti
nado ao linanciamcnto de serviços de pavimcntuçilo usfúlticu a serem 
c.<ecutados cm vias pc1blicas duqucla localidude. 

Art. 2'' Esw Resolução entra cm vigor na data de sua publi· 
car;t1o. 

O SR. PRESH>ENTE (José Lindoso)- As reduções finais lidus 
vfw ü puhlicaçfio. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•· 
Sccrct{Jrio. 

São lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 103, DE 1977 

Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
~ta de publicação, para imediata discussão c votação, dn redação final 
do projeto de Resolução n' 13, de 1977. 

Sala das Sessões, cm 3 de muio de 1977.- Hel•ldlo Nunes. 

REQUERIMENTO N• 104, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
sa de publicação, para imediata discussão c votução, du redução final 
do Projeto de Resolução no 14, de 1977. 

Sala das Sessões, cm 3 de maio de 1977.- Hel•ldlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 13, de 
1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Scn:~don:s que u aprovam p~:rmaneçam sentados, 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Passa-se agora, à 
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 14, de 1977. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A mut~ria vai it promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Há orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de receber do Sr. Vulmir Batista de Almeida, exprimindo 
o interesse de 300 pessoas moradoras no loteamento Mário 
Lombardi, na Estrada do Campinho, cm Campo Grande, no Rio de 
Janeiro, dramútico apelo no sentido de trazer ao conhecimento dus 
autoridades o abuso de que estão sendo vítimas, por parte du firma 
vendedor:~ dos lotes do rdcrido lugar. 

Trata-se d~: um caso típico de grilugcm, igual a tantos outros 
existentes através do Pafs, com três ccntenus de prejudicados que 
agora clamum por umu providência. 

Uma 11rma imobilii~ria, som possuir titulo definitivo de posse 
sobre determinada i~rca de terra - idcntiflcudu como Fuzendu do 
Campinho - loteou-a clandestinamente, hf1 18 anos atrás e "ven
deu" tranqílilamcntc os lotes rcsultantc."S a pessoas modestas que ne
k·s ~.:nnstruir;un suas rl!qucnas casas c as vêm ocupundo até hoje. 

E a fraude contou, ainda, com o detalhe complementar de haver 
sido cohrm.lo l1s vitimas, I% sobre o prt:ço dos terrenos, a título de 
":ttl!ndirm:nto H dcspcsas de contrato, selos c legalização, etc". 

Obviamente essa importiíncia não foi jamais recolhida ii Fazen· 
da estadual. lnclus1ve porque o ''lotenmento" cm questilo não passa 
de uma farsa, não tendo sido aprovado nem averbado nus reparti· 
çõcs competentes, cm obcdii:ncia no que manda a legislação espc:cffi· 
ca. 

Um escritório de advocacia localizado no centro da Cidade do 
Rio de Jant:iro rct.:chc mcns;.tlmcntc as prestações dos moradores do 
loteamento. E vivem eles entre o medo de serem expulsos da terra 
que ocupam, se deixarem de pagar- e o receio maior de virem um 
dia a sofrer prejuízo total, se ;.1 clandestinidade do loteamento vier a 
determinar uma ução repressiva das autoridades. 

Senhor Presidente, é lamentável que situações como essa 
ocorntm ainda neste Puís c logo na árc:u urbana do Grande Rio. t=: 
in;.~crcdit{tvcl que ulguns espertos pos:-,arn enganar assim, impune· 
mente, pessoas humildes c trubalh;.lllura:-,. 

Apelo ao Governador Faria Lima, par:~ que mande averiguar o 
fato c tome, com a possível urgência, as medidas que garantam a 
tranqUilidade c o direito desses brasileiros, ludibriados por uma 
firma imobiliária desonesta, que lhes vendeu uma terra que não pos
suía. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nad:~ mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinâria de 
amanhtt a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votac.ão, cm turno único, do Requerimento n~' 18, de 1977, do 
Senhor Senador Daniel Kricgcr, solicitando tenham tramitação em 
conjunto o Projeto de Lei da Cümara n' I, de 1977, de iniciativa do 
Senhor Prl!sidcntc da República, que regula a locação predial 
urh:uw. c d{J outras providências c o Projeto de Lei do Senado n9 

264, de 1976, do Senhor Senador Agcnor Maria, que estabelece li· 
mi te para reajustamentos de aluguéis cm locações residenciais. 

-2-

VotaçUo, cm turno único, do Requerimento n9 62, de 1977, dos 
Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitundo n 
transcrição. nos t\nais do Scnudo Federal, do pronunciamento feito 
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, no dia 
1M de abril de 1977. 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 97, de 1977, do 
Senhor Senador Franco Montoro, solicitando urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado n• H4, de 1975, que tramita cm conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n•s 90 c 31 O, de 1976. 

-4-

Discussão, cm turno único, da Rcdação Final (oferecida pela 
Comissão de Rcdaçào cm seu Parecer n• 96, de 1977), do Projeto de 
Lei do Senado n• 127, de 1975, do Senhor Senador Franco Monto· 
ro,quc acrescenta parúgrafo ao art. I O da Lei n<' 5.890, de H de junho 
de 1973. 

-5·-

Discu:ssão, cm primeiro turno (aprcciução preliminar da juridici· 
dad~:. nos tt.:rmos do art. ~96 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n'' 20, de 1977, d,, Senhor Senador Vasconcelos 
Torrt:s, que institui n Sct.:urn cm Ci:mtntia tlc Educação, c dil outr:.ts 
providências, tendo 

stw. 

PARECER. soh n1' 57, de 1977, da C'omissi10: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estú encerrada a ses· 

( Lei'WIICl-.l't' a st•s.wio th /8 hora.1· t' 50 mima os.) 
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TRECHO Dtl ATA DA 31• SESSÃO, REALIZADA 
EM IR-4-77, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO 
~'OM INCORREÇt/0 NO DCN- Seçào ll- DE 19-4-77, 
A l'tfG!NA 9/6, I• E 2• COLUNAS: 

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Embora o papel constitucional das Forças Armadas pareça 
cingir-se, exclusivamente, à segurança interna, à guarda das institui· 
çõcs nacionais c í1 prescrvaçüo da soberania do País, cm suas frontei
ras territoriais, ninguém pode esquecer o quanto a Aeronãutica con
tribuiu, pelo Correio Aóreo Nacional, para o desenvolvimento das 
nossas ligações, a identificação e ocupação de vazios dcmogrãficos, 
como, igualmente, na Marinha se encontram os nossos mais cmi· 
nentes estudiosos das imensas possibilidades económicas do mar 
territorial brasileiro. 

Paralelamente, o Exército, há muitos anos, vem dcscmpc· 
nhundo importante papel, de referência à integração económica, 
emprestando cficientíssima colaboração ao Ministério dos Transpor
tes, no que tange à ampliação das nossas redes ferroviãria c rodoviA· 
ria, em regiões pioneiras. 

Queremos, nesta oportunidade, ressaltar, sobretudo, o descmpc· 
nho dos nossos batalhões rodoviãrios, principalmente nas fronteiras 
internacionais du Amazônia e na abertura de estradas de ligação 
continental. 

Assim i: que foi confiada ao Exército a abertura da BR-174, 
ligando Manaus 11 fronteira du Venezuela, numa extensão total de 
988 quilómetros, equivalente ao percurso Brasilia-São Paulo. 

Tratava-se de uma região realmente inóspita, de topografia das 
mais difíceis, pelo adensamento das bacias hidrográficas, como tam· 
bi:m pelo desafio da floresta virgem, onde nada menos de três tribos 
primitivas - os Atroari, Wai-Wai e Waimiri - sacrificaram 
algumas dezenas de trabalhadores c sertanistas, nos últimos dez 
unos, a partir du famosa expedição do Padre Calleri. 

A estrada se divide em três secções sucessivas: Manaus-Caraca
rui, com 6-11 quilómetros: Caracaraí-Boa Vista, com 134 quilô· 
metros; Boa Vista-fronteira da Venezuela, com 213 quilómetros. 

No período de 1957 a 1968, foram construidos os primeiros 230 
quilómetros, sendo 47 de Manaus a Caracarai, a cargo do I• DRF c 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 134 quilô· 
metros, de Curacarai a Boa Vista, com recursos do DNER c do 
Governo de Rornima; finalmente, 49 quilómetros, de Boa Vista à 
fronteira da Venezuela, também custeados por aquele Departamento 
e aquele Território Federal. 

Vale dizer que us obras eram atacadas em frentes simultâneas, c, 
somados aqueles trechos aos 114 quilómetros da Manaus-Cara· 
carni, a cargo do I• DRF e do DNER, ultimaram-se 344 quilómetros, 

A P'lrtir de 15 de setembro de 1969, foi convocado o 6• BEC a 
complementar a realização do grande empreendimento rodoviârio c, 
a 6 de abril de 1977, portanto em menos de oito anos, conseguia 
supcmr, largamente, os resultados obtidos, em onze anos, por 
aquelas entidades, abrindo 644 quilómetros de rodovias, de Manaus 
à frontdra da Venezuela, enquanto, anteriormente, só haviam sido 
completados 344 quilómetros. Verifica-se, pelo exame desses dados, 
que o desempenho do 6• BEC importava mais do que na duplicação 
dos resultados até então obtidos, 

Mus, nesse mesmo período, ~~l~m de ultimar a grande rodovia 
internacional, cm sua parte brusileira, o 6• BEC abria mais 155 
quilómetros de rodovias nu dilicil região, ou seja, dois trechos da BR· 
401, o ue Boa Vista a Bonfim, nu fronteira du Guiana, com 125 quilô· 
metros: o do Entroncamento-Conceição, uté aqut:lu mesma rran· 
teira, com 30 quilômetros, bem como a ligação da BR-174 a Jurumu, 
com JOquilômctros. 

Em resumo, foram totulizudos 829 quilómetros de rodovias, cm 
plcnu selva umazõnicu, pelo 69 BEC, cm pouco mais de sete anos de 
trabalho. 

Totalizaram 2H5 milhões, 205 mil c 724 cruzeiros os recursos 
uplicudos, com o custo médio, por quilômetro constru{do, de 
442.HM cruzeiros, sendo dc ressaltar o dispêndio com ns obras de 

arte, ou seja, 1.064 metros lineares de pontes permanentes e 2.653 
metros lineares de buciros, com um volume de tcrruplcnugem da 
ordem de 30 milhões de metros cúbicos. 

Os efetivos empenhados nessa gigantesca tarefa somaram 565 
militares e 704 civis, enquanto o volume médio de material escavado 
foi de 45 mil metros cúbicos por quilómetro de estrada. 

Como resultado da tarefa desempenhada pelo 6• BEC, foi 
eliminada a última solução de continuidade na grande ligação intcr· 
nacional Brasilia-Caracas, item dos mais importantes do acordo 
Brasil-Venezuela, firmado cm fevereiro de 1973, no encontro prcsi· 
denci•l de Santa Ele na de Uairen. 

No. território brasileiro, concretizou-se a continuidade rodoviâ· 
ria entre os pontos extremos Norte-Sul do Pais, da foz do arroio 
Chui aos contrafortes do monte Roraima.~ a primeira estrada cons
truida no Brasil, ligando o hemisfério Norte ao hemisfério Sul. Além 
dessa extraordinária importância da estrada, hã de se ressaltar a faci-

. lidade que trouxe o referido empreendimento para a 
ELETRONORTE construir a primeira hidroelétrica no Estado do 
Amazonas, devido o suporte que a mesma vai oferecer para ser 
ligada uma linha de rede hidroelétrica do Uatumã à cidade de 
Ma naus. 

Realizava-se, assim, uma velha aspiração de amazonenses e 
roraimenses, rompendo-se o isolamento existente desde o século pas
sado, no que tange aos imensos campos do Rio Branco, onde iá se 
estabeleceu uma progressista pecuária. Essa ligação terrestre elimma 
as servidões impostas à via fluvial pelas corredeiras do Bem-Querer e 
pelo~ baixios estivais daquele grande afluente da margem esquerda 
do no Amazonas. 

As picadas abertas entre Boa Vista e Manaus, em 1893, pelo 
fazendeiro roraimense Sebastião Dinis, e, em 1927, pelo topógrafo 
norte-americano L. O. Collins, embora apagadas rapidamente pelo 
crescimento da floresta, marcam, historicamente, os primeiros esfor
ços no sentido daquela ligação, finalmente obtida, graças aos gover
nos revolucionãrios. 

Hoje, a BR-174, embora ainda com características pioneiras, 
modificou radicaimcnte aquela situação praticamente insular em que 
se encontrava o Território Federal de Roraima, só possível de ser 
atingido, cm certas épocas do ano, por via aérea. 

Agora, efctuou-se o fechamento do último elo da gigantesca 
cadeia rodoviária fundamental ·à integração da Amazônia, qual seja 
a que assegura a ligação terrestre de todas as Capitais brasileiras, 
daquela região, a Brasília, como às metrópoles dos demais Estados. 

Paralelamente ao atendimento desse objetivo essencial, tanto de 
ordem política como de ordem psicossocial, hã que se considerar o 
acesso a vastfssimas ãreas de terras firmes, no setentrião brasileiro, 
antes praticamente despovoadas e inexploradas, agora permeabiliza· 
das por essa rede bãsica de transportes. 

Hoje, enquanto a Transamazõnica, partindo do litoral nordesti· 
no, atinge as barrancas do Purus, em Lãbrea e Rio Branco- Acre, 
utruví:s da BR-31 O: a Belém - Brasil ia liga São Paulo c a Capital Fe
deral i1 Foz do Amazonas. Essa rede viária, de enorme importância 
estratégica c económica, i: complementada pela Cuiabá - Porto 
Velho- Rio Branco- Fronteira do Peru, atravessando o noroeste 
mato-grossense, o Território de Rondônia e alcançando o Municipio 
acre11no de Sena Madureira; enquanto a Cuiabú- Santarém desven
d11 o Vttzio demográfico do Norte de Mato Grosso e do Sul do Parã, e 
u Porto Velho - Manaus quebra o isolamento du Capital 
amazonense, u BR-174 coloca à disposição de M11naus uma via de 
imporlf1nciu internucionul, 

Em todo esse imenso esforço, para a conquista dos vazios demo· 
grúõcos e a integração das nossas fronteiras internas, cabe destacar, 
como ficou demonstrado estatisticamente, o insubstituivel papel 
descmpenh11do pelos batalhões rodoviârios do Exército, onde se afir· 
ma o 6• BEC, pelo seu desempenho pioneiro, como uma das mais efi· 
cientes unidades us11das pura 11 ampliação do sistema viârio na região 
Amuzônicu. 

Esta unidade realizou, singularmente, 11 efetiva demonstração de 
que o desenvolvimento e u segurança nucionuis configuram o unvcr-
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so c o r.:vl!rsll de uma só moeda, que tem, como lustro anímico, o 
fervor patriótico com qut! ~IS nossas Forças Armadas se atiram, 
tamhém. atndas as grandes missl'ics p;~.cíficns que lhes são confi.:tdas. 

Sih1, na vcnlillh:, n:lo ;.apenas~ guurdiUs da segurança, mas ·uni· 
dadc~ llt.: dc~t:nvolvimc.:nto, esses conjuntos da engenharia militar, 
qur.: nos f:w:m crer, convictamente, na rcalizuçào dos fins nacionais 
atuais L' na conquista de tm.los os ohjctivus pcrrnuncntcs da Naçrul 
hr:1.-.ildra. 

IJ!SCURSO PRONUNCIADO PELO S!:.'NADOR VIR· 
ri!UO 7:-t"VOR:f NA SESS.-10 DE !-5-77 E QUE, 
L,\T/1/iGUE ;, REVIS.-10 DO ORADOR, SERIA I'UBLI· 
CA IJO /'OSTI!RIOR M E'NTE: 

O SR. V!RGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia o 
scgllintl! discur!'!o,)- Sr. Presidente, Srs. Senndorcs: 

Dentm da ro~tura ~tica que procuramos, sempre, seguir nesta 
Cas:t, pr,lmctido sexta-feira, aqui teríamos, os Srs. Senadores, hoje 
~,:~mtinu:u,:~o da n:sposta il oração do eminente Senador Saturnino 
Br<.~l!a, se pn:!lenll.: S. Ext aqui estivesse. 

Nfw Slh.:cdemhl esta presença que tanto nos agrada c que tanto 
ch.:va os th:batcs dl.'st~t C~tsn, fic.:tmos :l espera de que aqui apareça 
p:tra. cntão, percutirmos uqucles pontos prometidos. 

Mas. aprnvcitanJo o ensejo, não poderíamos deixar de, no 
cx~unc quc f:11.emos da publicou;rto tfto oportunamente trazida ao 
conhecimento dcsta Casa pelo Sr. Líder da Maioria, Senador Eurico 
Rczende, deixar daro, socorrendo-nos justamente de argumentos da 
própria Oposh;ào, que pleiteou sempre, através de uma política 
s:darial justa, uma melhor distribuição de rendas, dizer que, ao con
trúrio dn lJUC hú pouco ouvido, está dito no documento, como está 
também presente corolilrio de tudo o que aqui a nobre Oposição 
prega, de que houve, com o estabelecimento do atual salário mínimo, 
mais uma ctap~1 conquistada n~1 melhor distribuiçi'io de renda no 
País. E quem diz isso n5o é o Vicc-Líder d~1 Mnioria, nilo é o Senhor 
Presidente da Ropilblica; quem diz isso é o Dr. Aloysio Biondi, tão 
aqui ciwdo quando as cifras do DIEESE são apresentadas em con· 
J'rontll com :tquol:ts outras da Fundação Getúlio Vargas. Que diz 
S. Ex~'! Gostariamo!'i que a lmprcnsu, gostaríamos que a Casa ou
visse, não as nossas palavras, mus ~ts palavras do técnico atrás citado: 

"Em ~,;onclusão, os novos níveis do salário mínimo não 
~1pcnas reajustam seu valor real ao mesmo nível de maio de 
1976, compensando a inflação. Eles significam também um 
aumento do poder aquisitivo do :tssalariado. Uma medida 
clara do redistribuição de renda." 

Srs. SC~wdoros, depois disso, ao nível em que Sua Excelência o 
Senhor Presidente da Repúblic:t houve por bem decretar, não são 
uma L.!OillJUista nessa luta úrdua do Pais para uma melhor distri· 
buir..·ão de.: su:1 n:ndnc.:nw.: os seus habitantes? 

Só a paixão pódcri<~ afirmar que tal não se deu, Sr. Presidente. 
Só mcsmoo sectarismo poderia ,levar a Oposição a proceder como o 
Franco Clovis no hntismo, aceitar do bispo que lhe dava a unção, a 
ordem de npostasin: "Queima o que adoraste c adora o que 
qucimastc". Esperamos quc a nobn: Oposição não vá queimar o que 
adortllll! nem athlfar o qu~ qu~imou, 

Eram estas <IS palavras, Sr. Presidente, que achamos por bem 
dar t:nmo um adcndo ao pronunciamento brilhante, mas nem por 
is~n l.'llll\'int:..:nte, do t!mincntc Senador por Sergipe. Qual u tese fun
damental de S. E,,o'! t\ distribuição de renda. Qual o que! diria 
S. E.\~ Então, diz..:mos: n~" I -que o poder de real valor do salário 
mínimo qu..: Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, 
hai.xou a 11• de maio niio .'~Ó foi superior~ queda do poder uquisitivo 
Jaquelc :mlerior, cm 1976, como também foi instrumento vúlido de 
m..:lh\1r dislrihuiçfto de riquezus. 

Sr. Pn:sidcnte, nf1o precisa cloqUênciu pura provur tal. O que se 
impiH: l: que csses Uadus, que aqui não viio poder ser inquinudos de 
in:-,uspL'illl~. scj;un desmentidos c S. Ex•, o eminente Senador ltumur 
l·ranco, quc ;H:rcUita cm númcros- prolisslio de origem idênticu a 

que temos- por lllitis que balitnJ.:e a sua cahcç~t. tcrú, primeiro, que 
cx:1111i1Htr ll:O. números, ver !~C sohrc de~ aplicámos prnpmções exalas, 
que, ~tliús, C.:~lnll:rc.:m cm gênt.:ro, número t.: pL'S~Oil çom aquelas do Sr, 
Aluysio Biondi, c, dcpnis, cm funçi'io disso, iremos discutir jú a frase 
histórk:a: se a Opl1sii.;üu qu..:r quc.:inwr o qttc adon1va, passando a 
adorar o tJUC qucimav;.t, 

O Sr. iramnr Franco (MDB- MG)- Nós v<~ mos examinar os 
mímeros l'nrnecidos por V. Ex~ par;1 posterior contt:st:1ç~o. ou não, 
desses nl1mcros. Só estou cspcrando uma palavra Ue V. Ex• quanto 
ao aspe~.:to inflat:inllúrio, estou muito interessado cm como V. Ex• 
ir:'1 e.xplk:1r·mc aqut.:la Rcso\uçào do Consdlw Nacional do Dcscn· 
volvimento Económico, cm 15 de janciro dc \lJ?S, quando as Minis
tros da úrea ceonlln1ica ditiam que a inllaçfto estava sob controle. 
Estou sinccmmcntc interess~H.io t! rtl.!Ssa explkação de V. E.Y• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Perfeito, 
vamos a c\ a. 

Inicialmente, Sr. Pn:sidcntc, :llltl.!S de passarmos à resposta, já 
q,ue frtzemos qul.!stão. na medida dos nossos conhecimentos, nunca 
deixar de at!.!ndcr ~ts solicitações du Oposição, queremos deixar bem 
duro que u parte rdcrcntl! :1justiça do sal:'trio mínimo ... 

O Sr. llamnr Franco (MDB- MG)- Vamos demonstrar o 
contrúrio, depois. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Um 
momcnto. Qu~tnto a partc rcfcrcntc ü justiça do salúrio mínimo c que 
houve redistl'ihuiçUo de rcnd~1 é algo pacífico, a não ser que esses 
dudos o.~ presentados, tirudl1S da fonte m;.tis insuspeita para o Oposi
çfto, estejam falhos. Daremos a mão ;I palrn:ttória c faremos, então, 
V. Ex~ acrt:Uit:tr~.:m cm outros daUos que não mais o do at~ agora sa
crossanto DIEESE. 

Sr. Pri.!Sidc.:ntt:, pergunta-nos o Sr. Senador Itamar Franco 
porque, cm 1975, os Ministros da úrea cconômica :.ilirmava estar sob 
controle u inll:tção c quc depois d:1 st: aprcst:ntou ..:om os contornos 
gruvcs de quL~ st: revestiu naquclt: ano ... 

O Sr.llamnr Franco (MDB- MG)- Exatamentc. 

O SR. VIRGII.IO TÁVORA (ARENA -CE)-... e que se 
projetaram, indusivc, no ano seguinte. Eminente Scnador, se Econo~ 
mia !l)sse ci~nci:t t.:.\~1\il - c nwi~ uma Vt..'Z cit:unos aqui Celso 
Furt:.1Uo - cnmo nossa prlllissfto Jl! origcm, ~~ Engcnharia, não 
havl!ria nenhuma l!.\plicaçfw, cm pais nenhum, para us finanças da 
nação considl!rada nüo cstarem seguindo, cx:1tamcnte, figurinos pre
lixados. A compct~ncia, por ninguém posta cm dúvidas, nos meios 
t~cnicos respectivos da cúpula eclmômica que dirigc este País diz: nus 
divergências que aparecem, tumb~m dt:ntro Ju classe, quunto aos 
rcmêdios aprcscnt:.1dus, quc,justamcute, a cconomia não se situa nos 
tcmp\os ncm no campo J.:1l.'i~ncia ex<1t:1. Mais .:tinda; urn.:L economia 
qul.! teve umu inllaçf\t), inicialmt:nt..: com tudas as t.::1ractcristicas de 
uma inrlaçfw J..: dcmand:1, Cll\11 um~t eumponcnlc úc custa, foi uos 
poul.'os se trotnsform:1mlo cm uma inlla(,':iu de custos, eotn uma 
componcnl!.! de dcmanda. P:.ua umas c outras ~ts medidas, os rcméa 
dios sfto complctamentc diferl!ntcs. E llS Srs. Ministros da :írca 
económica, tcndo :'t frente n Ministro das Finanças, o eminente 
professor Mário Henrique Simons..:n, furam os primeiros a nlirmur 
que esta inllnçiio. que inicialml.'ntc era dc demanda, Sr. Presidente, 
tinha se trunsfornwJo p:tulatinamcntc cm inllaçf1o de custo. 

Mais urna vcz, citani.Jn Cclso FurtaU\1, lJUe f<.tt :t difcrcnça na 
inll:.u;ào entre SeUS f-.lCOS C SCLIS cli:itos de prop;.lgaç;io, dirt:lllOS que 
just;.unentc o balanço dc pagamento em scu desequilibrh> é o foco 
talvez mais impllrtant..:, nlls paiscs ~ubdescnvolvidos da América 
Lati nu, da inllação com que se Jcl'mntam. 

O Sr. liumur Frunco IMDJ\- MCi) ·- l'crmitc V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. VIR!;JLIO '[',\\'ORA (ARENA - CE)- Com pruzer 
ouviremos, como sempre, a intcrvcnçúo de V. Ex• 

-------------------·----· .... -........... ,. ___ , ______ ....,-~ 
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O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Veja V. Ex•, a diferença 
da Minoria em relação à Maioria. Hoje, V. Ex• está gostando de ci
tar o eminente economista Celso Furtado. Eu prefiro ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Porque aqui 
citado, Ex•, não tanto nominalmente, mas em sua doutrina perfilha· 
da pelo mais consplcuo membro da área econômica da Oposição 
que, junto com V, Ex•, tanto o assunto conosco debate. Só por isso. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Veja V. Ex•, eu prefiro 
citar ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Se V. Ex•s 
não encampassem a doutrina Cepaliana, a doutrina estruturalista, a 
doutrina de que Celso Furtado é expoente maior aqui invocado a to
da ocasião, em lances maiores ou menores, não iríamos citar como 
prova de argumento o mestre da Sorbonne. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mas veja V. Ex•, vou 
preferir citar os Ministros deste Governo, mais uma vez. Então 
V. Ex• diz que a Economia é difícil determiná-la, etc ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não! Perdão! 
Eu não disse isso. São todos os mestres que afirmam. Diga-me, a 
Economia é uma ciê!ncia ex.ata? 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não, Ex• A Economia 
não é uma ciência cxata. Eu já me referia na reunião de janeiro de 
1975. Nela, a afirmativa dos Srs. Ministros da área econômíca não 
deveria ter sido feita ao Senhor Presidente da República. Eles disse
ram ••a innacão estú sob controle". 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Mas no 
momento estava entrando nesse controle. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E mais ainda, se V. Ex• 
permitir que eu leia mais um pouquinho do trecho desses sofistas ao 
Senhor Presidente da República, naquela reunião. Só quero ficar 
com os Ministros do Governo, não vou buscar outros economistas. 
Prefiro ater-me aos Ministros da atualidade. Peço a atenção de 
V, Ex•: "No tocante à inflação, considera-se viável continuar a sua 
desaceleração gradual, não apenas com referência ao ano de 1974 
como um todo, mas tambi:m em relação ao próprio desempenho do 
211 semestre, e isso sem as nutuações do corrente ano, pelo fato de 
não huver innação contida nem outras distorções a corrigir, assim 
como de não se esperarem novas elevações reais dos preços externos 
do petróleo e de autros insumos básicos." E eles continuam: "As 
perspectivas de boas safras, por outro lado, podem representar 
contribuição significativa à contenção progressiva do processo 
inflacionário." Ai vem mais uma vez a minha pergunta: de janeiro de 
1975 até agora, o que tem acontecido com a inflação brasileira, está 
ela sob controle? Foi ela desacelerada, como afirmaram os Ministros 
da área económica ao Senhor Presidente da República, ou niio? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Resposta a 
V, Ex•, clara, simples e precisa. Antes uma réplica se impõe: 
Ministros não são .soõstas. Se st:guissr.: a innuçào, no ritmo dos três 
primr.:iros meses, datu de refr.:r~ncia, h:riamos, no õm daquele ano, 
umu innaçào beirando os 60%. Foi ou não desacelerada? 

O Sr. Itamar Franco (MDII- MG)- Se V, Ex• tomar por rc
fcr~nciu 100%, vni ser difícil continuarmos discutindo cm números. 
V, Ex• que gosta tanto de númerns ... 

O SR. VIRGILIOTÁVOR·. · \RFNA- CE)- Mus não é em 
números, estumos dizendo a V, t:.x• Se nos três primeiros meses n 
innm;ão foi u quusc 15%e no lim do ano não chegou u 60%, é porque 
não seguiu o mesmo ritmo: houve portanto dcsaceh:rução. 

O Sr. Itamar Frunco (W.DB- MG)- Vou dar razno a V. Ex•. 
Se não atingiu u 100%, cst(l ótimo. 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• nno 
precisa dar ru;r.ão, Como bom brnsilciro deve é ficar rndiantc, c 

acreditamos nós que. acima dos seus interesses partidários V. Ex• 
coloque- como uté o diu de hoje-... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - A discussão não é 
partidária, a discussão é no campo económico. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-... coloque os 
interesses do País, e fique contente por a inflação não ter atingido a 
60%. Não há a menor dúvida de que com V. Ex• o Brasil tem que 
estar muito satisfeito de que tal não haja acontecido. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito satisfeito. Ela ain
da não atingiu a 100%. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Houve ou 
não uma inflação declinante, ou a taxa de inflação passou ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ex•, eles falaram que a 
inflação estava sob controle. Ainda vou recordar a V. Ex• ... 

O SR.•VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Estava, 
perfeitamente. Estávamos numa inflação de demanda com uma 
componente de custo e passou para uma inflação de então com uma 
componente de demanda, que ainda existe. E isto ninguém, jamais, 
em tempo algum, negou. E o próprio Ministro Mário Henrique 
Simonsen -mas não vamos falar mais no professor que ele já está 
sendo exorcisado pela OposiÇão-... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não. O Professor Mário 
Henrique Simonsen não está sendo exorcisado, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Segundo a 
doutrina estruturalista, pela boca, digamos, de um de seus maiores 
patronos, que é justamente em países pobres, subdesenvolvidos 
como os da América Latina, o foco -já distinguimos o foco com o 
efeito de propagação maior da innação- há que ser encontrado nos 
desequilíbrios do balanço de pagamento. E o que é que tem 
procurado fazer este Governo, Srs. Senadores, de 1974 a esta parte se 
não numa luta indomada tentar diminuir, neutralizar e depois tornar 
superavitária a balança comercial como os componentes do seu 
déficit junto com o di:ncit de serviço daquilo que foi o fantasma 
durante o espaça de tempo que, i: o déficit da conta corrente do 
balanço de pagamento? 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Vamos esperar. Tomara 
que aconteça. 

. O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Para 
meditação do Sr. Presidente, dos Srs. Senadores, sexta-feira, não vai 
longe, anunciavamos que aquele di:ficit da balança comercial em 
1974 de 4,5 bilhões de dólares, que em 1975 descera a 3,5 bi e em 
1976 chegara a praticamente 2,5 bi, aquela data estava praticamente 
extinto. Tudo levando a crer, vamas repetir mais uma vez porque 
economia não é, como a nossa profissão de origem, uma ciência exa
tu, que este ano jía scríumos supcravitários e sendo supcravitârios da 
balança comercial, conservado que seja ou crescido em termos 
moderados o di:ficit da balança de serviços, caminhávamos, 
inelutavelmente, para o desafogo no balanço de pagamento, o foco 
maior ai, da inflação, segundo a teoria tão ao gosto da nobre Oposi
ção, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a parte politica da apreciação do 
discurso de S. Ex•, o Senhor Presidente da República, já roi feita 
com brilhantismo pelo Líder da Maioria. 

Coube-nos, nu ausência do nosso dcbntcdor comum, habitual, o 
eminente Senador Roberto Saturnino, mudar o assunto de nossa 
oruçào, Deixar de apresentar aqueles dados prometidos, referentes a 
seu último pronunciamento quando S. Ex• presente em plenúrio c 
adu;r.ir achegas talvez dusvaliosas, na pmtc cconômica mus, que 
trazem, atrí1s de si, números, dados por fontes, neste caso, a nosso 
ver, insuspeitas l1 Oposição c convidnr u Minoria a se debruçar sobre 
eles, a examinar as razões aqui aprcscntudas ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nós o faremos, Exce
lência. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - ... e, 
justamente: cm outra sessão trazer os argumentos que, por sua vez 
tumbóm estudaremos, da justeza ou niio das palavras que ora 
proferimos. 

Era o que tínhamos a dizer, 5r. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VIRGIL/0 
TiVORA EM SEU DISCURSO: 

''AOPCÃOCLARA 

Pode surpreender à primeira vista, mas o fato i: que o aumento 
do suiúrio mínimo concedido pelo Governo supera cm cerca de 5% o 
nível- próximo aos 40%- de reajuste que seria necessário pura res
tabelecer o poder aquisitivo do trabalhador. Para comprovar a afir· 
mação, i: bom fazer todas as contas por etapas: 

i. Os dados do DIEESE - Departamento lntcrsindicai de 
Estatística e Estudos Sócio-Económicos, órgão mantido por sindica· 
tos, não são colocados cm dúvida pelos analistas que mostram 
micismo cm relação à Fundação Getúlio Vurgas. 

2. Esses dados mostram que, de março de 1976 a março de 
1977, o custo de vida do trabalhador subiu 41,5%, abaixo dos resui· 
tados apurados pela FGV, no Rio de Janeiro. 

3. Tomando-se como hipótese que o custo de vida em abril'te· 
nha subido mais 3,5%, o índice de doze meses, acumulado, .será 
de 39,5%, contnt 41,5% até março. Por que essa queda? Exatamcnte 
porque os quatro primeiros meses do ano passado acusaram vioien· 
tlssima alta de preços em São Paulo. Como o salário mínimo i: 
estabelecido em maio, ele já levou em conta esses aumentos: o reajus· 
te deste ano deveria levar em conta a alta de preços apenas de maio a 
abril deste ano. 

4, Por isso mesmo, segundo o próprio DIEESE, o poder 
aquisitivo, ou valor real do salário mínimo, havia caldo apenas 
17,63%. Até março, seu valor real era de Cr$ 592,71, c de 
CrS 570,00 em abril (presumida uma alta de preços de 3,5% no 
corrente mês}. 

5. O que esses dados indicam? Que o salário mínimo real 
(CrS 570,00) está apenas 25,5% abaixo do salário mínimo nominal 
(Cr$ 768,00), decretado em maio de i 977. 

Em conclusão: os novos níveis do salãrio mínimo não apenas 
reajustam seu valor real ao mesmo nível de maio de 1976, 
compensando a inflação. E:les significam, também, um aumento do 
poder aquisitivo do assalariado. Uma medida clara de redistribuição 
de renda. 

Adendo Final 

Os reajustes de salários em geral têm estado na casa dos 40%, 
segundo os índices baixados pelo Governo, Afirma·se, com isso, que 
des estariam bastante abaixo da inflação, e que isso seria uma volta 
ao violento achatamento dos anos anteriores ao Governo Geisel. No 
entanto, falta, claramente, isenção a esses analistas, como mostram 
os grúficos desta página: 

1. Pelos dados do próprio DIEESE, vô·sc que somente num 
curto período, no final do úno passado, os índices de aumentos de 
preços (acumulados de doze meses) ultrapassam os reajustes. 
Sintomaticamente, o DIEESE, que é sempre lembrado por esse 
analisw, o "esquecido" numa hora dessas. A Fundação Getúlio V ar· 
gus, ai, ganha u preferência: sUo seus fndices que pnssnm u contar ... 

2. Mas, mesmo levando em conta os lndices da Fundaçi\o: é 
preciso olhar nrto apcnus os reaJUStes do ano passado, mns tumbém 
os de 1975. Ai, as coisas mudam de figura: no finnl de 1975, os reujus· 
tt:.~ superaram largamente os índices de preços, compensundo o 
fenômeno observado no final de 1976," 

~sr---------------------·------~----~ 

I ! ,_u_, I_J ·'·I I , .• : 
5~~ ,:~:~,:.'"'· '-'-'--'-..1-J JAN JW: 
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CONSULTORIA-JURlDICA 
PARECER N9 34/77 
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Sobre demonstrativo de reajustamento da obra do Bloco 
B, Anexo II, do Senado Federal, apresentado pela Empreltelra 
"Santa Bárbara Engenharia S/ A:" 

Através da Concorrência Pública n' 001(76, regularmente 
proccssadn, o Senado contratou com a Santa Bárbara Engenharia 
S/ A, a conclusão, sob o regime de empreitada global de material e 
mào-dc-ohr.:~, dn estrutura cm concn:to armado aparente c instnla· 
çues embutidas do Bloco B, Anexo li do Senado Federal. 

li- O contrato foi firmado a 9 de abril de 1976, estabelecendo· 
se, cm obediência ao Edital, o prazo de 7 (sctc) meses corridos, a con
tnr dn ordem de serviço, para conclustio dn empreitada. A ordem de 
scrviço foi cmitida pelo SenmJo c recebida pela Emprcitdra a 
28·4· 76, sendo essa data o termo inicial do prazo estipulado. Em con· 
seqU~ncia, deveria cstarconcluíd~1 a 2K-11·76. 

III - A Clilu.s'ula Quarta estabelecida multas diúrias para a 
Empreitcira, t~m caso de atraso na conclusilo da obra. Contudo, por 
motivos n~o imputúvcis t1 Construtora, por ela expostos c aceitos 
pelo Senado, foram concedidas tr~s prorrogações do prazo 
inicialmente estahclecilio: uma primeira dt.: 15 dia.-;, outra de 49 dias L" 

uma llltirna de 2H I.Jias. Esses motivos, conforme consta do processo, 
c ctmsou11le esclarccim~.:ntos prestados nas diligêncius solicitadas por 
esta Consultoria, f'nrant: 

u) modificaçlics introduzidas pclo Senado nos projetas de 
nrquitetura, pam atendimento de novas necessidades do Senado: 
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b) inexistência de projetas de instalações, ocasionando parali
zações c modificações constantes nos trabalhos executados; 

e) grande quantidade de serviços extras, autorizados pelo 
Senado e decorrentes de falta ou de modificações de projetas; 

d) modificaçüo no revestimento das fachadas; c 
e) chuvas intensas e continuadas, anotadas no Diário de Obras, 

no curso de parte do período, 

IV - Expediente da Scçüo de Obras, da Primeira Secretaria, 
informa que a obra foi concluída c entregue a contento, não 
escla:ccendo se o foi no prazo da prorrogação (até 28-2-77). 

V - Previ: o contrato que o preço inicial da obra, de 
CrS 9.752.966,53 (nove milhões, setecentos e cinqUenta e dois mil, 
novecentos e sessenta e seis cruzeiros e cinqUenta e três centavos), 
distribuído pelos diversos itens do cronograma, seja reajustado nos 
termos do artigo 6• do Decreto-lei n• 185, tomando-se os índices da 
"Coluna 2'" do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getú· 
lia Vargas, ou seja, segundo a fórmula: 

R~0,90 x 

cm que: 

li - lo 

lo 
X V 

R~ valor do reajustamento procurado: 
I o~ índice relativo ao mês da apresentação da proposta 
li~ média aritmética dos índices mensais do período que deverá 

ser reajustado; 
V~ valor da obra ou dos serviços a serem reajustados. 
VI - O cálculo do reajustamento é feito separadamente para 

cada etapa do cronograma físico-financeiro da obra, e os índices são 
os constantes da inclusa cópia de destaque da revista "Conjuntura 
Econômica··. da Fundaçüo Getúlio Vargas. 

Vil- Procedemos à conferência dos cálculos apresentados pela 
cmpreiteira, tomando, como mês de apresentação da proposta, 
fevereiro de 1976, como ali indicado. Com essa base de cálculo os 

valores pretendidos estão corretos, no total de CrS 2.41 5.300,13, 
como segue: 

item do cronograma 

0.0 
O. I 
0.2.1 
0.2.2 
0.2.3 
0.2.4 
0.2.5 
0.2.6 
0.2.7 
0.3.1 
0.3.2 

Valor do Reajustamento 

916,95 
90.388,14 

121.530,06 
151.726,54 
151.726,54 
405.626,21 
516.155,36 
626.146,57 
285.575,48 
22.617,56 

42.890,72 

Desse total se há de deduzir o reajustamento jâ futurado, no 
valor de CrS 782,72, de que dá notícia o expediente de ns. 2, e quais
quer outros porventura já pagos. 

VIII- Os cálculos foram feitos tomando-se, como mês da pro
posta, fevereiro de 1976. Não há no processo nenhum documento 
nesse sentido, senão a informação da emprciteira. Se acaso a propos
ta houver sido apresentada em outro mês, outro será o índice inicial 
(lo), e, conseqílcntcrnentc, outros serão os valores encontrados nos 
cálculos de reajustamento: 

IX - Por outro lado, se a empreiteira houver ultrapassado o 
prazo da prorrogação (28-2-77), está sujeita ao pagamento de multa 
a que se refere a Cláusula Quarta, parágrafo segundo, do contrato, 
salvo se esse eventual atraso for decorrência de caso fortuito, força 
maior, ou imputável ao Senado. 

Pelas razões expostas, c com as ressalvas dos itens 8 c 9, supra, 
entendemos que o reajustamento deve ser pago, no valor pleiteado, 
como obrigação assumida que foi pelo Senado, com suporte no De
creto-lei n• 185/67. 

Brasília, 3 de maio de 1977.- Paulo Nunes AuiUJio de Flpl
redo, Consultor-Geral. 
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MISA 

Presidente: 3V-Secretárlo: 

LIDIIANCA DA AIINA 
IDAMAIOIIA 

Lido r 

Potr6nio Portollo (ARENA -PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Retende 
Vlco·Lidoros 
Heitor Dias 

1 9-Vice·Presidente: 

José Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretário: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

Holvldlo Nunes 
José Sorney 
Mattos Le6o 

Os.ires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzl 
VirgUlo Tóvora 29-Vice·Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

Suplentes~· Secretório: 

LIDIIANCA DO MDI 
IDAMINOIIA 

Lide r 
19-Secreta~io: 

Mendes Conalo (ARENA- Mn 

29-Secretório: 

Mouro Benovidos (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·llderes 

Roberto Soturnino 
Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSOIS 

Di rotor: José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 o 257 

A) SIIVIÇO DI COMIIIOII PIIMANINUI 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefono: 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMIIIlO DI AGIJCULTUIA- (CA) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltollvio Coelho 

4. Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

I. Agenor Maria 

2. Roberto Saturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidente: Otair Becker 

luplente1 
ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Oorzl 

3. Ma«os LoOo 

MDB 

I. Adalberto Sono 

2. Evoláslo Vieira 

Assistontez Clóudio Carlos Rodrigues Costa- Ramal301 ou 313 

Rounioos: Torça~·foiros, a~ 10130 horas 

local: Solo "Clovis Bovilócquo"- AnoKo 11- Roma1623. 

~.~·. '?!"':::· 7,·· '"=-·;:!! 
\1" ··:-~-·:;~· • ; 
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COMIISlO DI ASSUNTOS IIGIONAII- (CAl) 
(7 membros) 

Titular•• 

COMPOSIÇÃO 

Presidentaz Dinarta Mariz 
Vice·Presidentez Evandro Carreira 

luplent•• 
ARENA 

1. .............. . 1. Saldanha Dorzi 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarta Mariz 
4. Toot6nio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

2. José Sarnoy 
3. Otair Becker 

MDB 
1. Evalósio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Lida Ferreira da Rocha- Rama\312 
Rauniõesz Terças-feiras, às lOzOO horas 
local: Sala 11Cióvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMIISlO DI CONITITUIClO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(13 membros) 

Titularei 

1. Accloly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Daniel Kriegar 
19-Vica·Presidantez Accioly Filho 
29·Vice•Presidantez leite Chaves 

Suplente• 
ARENA 

1. Osires Teixeira 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 

, 4. Eurico Rezando 
5, Heitor Dias 

2. Ma«os LeOa 
3. Vasconcelos Torres 

6. Holvidlo Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltallvio Coelho 
9. O«o Lohmonn 

1. Dirceu Cardoso 
2, leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Bronard 

4. Saldanha Dorzi 
5. lenoir Vergas 
6. Arnon do Mollo 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Orestes Quércia 

Anlstentez Maria Helena Bueno BrandO o- Ramal 305 
ReunlOesz Quartas·feiras, às 1 O zOO horas 
Loca h 'Sola 11Cióvls Bevilócqua11

- Anexo 11 - Ramal623 



Malodel977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Quarta-feira 4 1349 

COMIIIAO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

ntular•• 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Catteto Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Deni 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgilio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidentoz Wilson Gonçalves 

Vlce·Presidontez Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplanta a 

1, Augusto Franco 

2. Jos6 Sarney 

3, Braga Junior 

4. Altevir Leal 

S. luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, RonaldÕ Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões, Quintas-feiras, às•l 0:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMIIIlO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Marcos Freire 

Vice·Presidentez Vasconcelos Torres 

ntularaa 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Soturninn 

ARENA 

MDB 

luplantaa 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3, Jos6 Sarney 

4. Domlcia Gondlm 

5. Jarbos Passarinhe 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 

ReuniOes: Quartas·feiras, às 10:30 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMIIIAO DIIDUCAÇAO I CULTURA- (CIC) 
(9 membros) 

Titular•• 

I. TarsoOutra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidente: Eveldsier Vieira 

Suplanta a 
ARENA 

1. Helvidio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. Jo6a Calmon 3, Arnon de Mello 
4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 
S. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MDB 
1. Evelósio Vieira 1. Franco Montara 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala ''Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMI55AO DI PINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidentez Dom leio Gondim 

ntularaa 

1. TeotenioVilela 

2. Alexandre Costa 

3, Wilson Gonçalves 

I. Domlcio Gondlm 

5. Helvldlo Nunes 

6, Lenoir Vergas 

7, Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O, Tono Outra 

11. Vlrglllo Tóvora 

12. Magalk6es Pinto 

1. Paula Brouard 

2. Evelóslo Vieira 

3, Gllvan Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

A11istente, Candldo Hlppertf- Ramal676 

RauniOes: Qulntas·fliras, às 9:00 horas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

.4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6, Jos6 Sarney 

7. Saldanka Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

Local: Sala ''Clóvis. Bevllócqua"- Anexo 11- Rama/623 
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COMISSlO DI LIOIILAÇlO IOCIAL- (CU) 
(9 membros) 

11tularea 

1. Jessó Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vargos 

COMPOSIÇÃO 

Preildente: Jessil Freire 
Vlce·Presldonte, Orestes Qu,rcla 

..... nt•• 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. VIrgUlo Tóvora 
3. Osiros Tolxolra 

4. Jarbos Passarinho 4. Domlclo Gondim 

s. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 

1. Franco Montara 1. Lózaro Borboza 

2. Orestes Quércia 2. Ruy Cornolro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis do Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo 11 - Rama\623 

COMIIIlO DI MINAIIINIIOIA -ICMI) 
(7 membros) 

ntul•r•• 

1. Milton Cobrai 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

luplentea 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgllio T óvora 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1, Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuniõesz Quintas-feiras, às 10130 horas 
Localz Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMIIIlO DIIIDAÇlO- (CI) 
(5 membros) 

Titulara• 

1 . Helvidio Nunes 
2. Otto Lehmonn 
3. Saldanha Derzi 

1 . Danton Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Adalberto Sena 
Vlco·Prosidonto, Holvldlo Nunes 

luplantea 
ARENA 

1, Vlrglllo Tóvoro 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbos Passarinha 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

A.ssistentez Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134 
Reuniõesz Qulntcs·felras, às 12100 horas 
Locch Sala "Clóvis Bevllcícquc" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSlO DIIILAÇOISIXTIIIOIIS- (CII) 
(1 S membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Magalhães Pinto 

19.Vice·Presidenlel Saldanha Derzi 

29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro 

Titulare• 

1, Mogalhclo• Pinto 

2. Alexandre Co•ta 

3, Virgllio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5, Arnon do Mollo 

6, Saldanha Dorzi 

7. Jo•é Sarnoy 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. OHo Lohmonn 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3, Holvldio Nuno• 

4. Domicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Saturnino 

A"i•tonto• Cândido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titularei 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santo• 

3. Cattete Pinheiro 

COMIIIlO DI SAIIDI -ICI) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Suplantei 
ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

2. ltollvio Caolho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5, Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sono 1. Benjamim Forah 

2. Gilvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistente; Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal312 

Rouniõesz Quintas·feiras, às 11z00 horas 

Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

i 
I 
' I 
' I 
' I 
I 

1 
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COMISSAO DISIGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titularei 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Tóvora 3. Di norte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Age no r Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Rama1312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
Local. Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI SIIVIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5 ............... . 

1. Benjamim farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Mattos Leão 

1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barbozo 

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30.horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- AneJeo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI TUNIPOITII, COMUNICAÇOIS 
I OIIAI PUILICAI- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 lourival Baptista 
Vice·Presidente1 Alexandre Costa 

Titulare o 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4, lourivol Baptista 
4, Mottos leóo 

1, Evandro Carreiro 
2. Eveláslo Vieira 

ARENA 

MDB 

luplonteo 

I. Otto Lohmonn 
2. Tootanio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente, Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Terços·feiras, às10100 horas 
local! Sala "Rui Barbosa11

- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) IIIVIÇO DI COMIIIOII MIITAI,IIPICIAII 
I DIINQUIInO 

Comlooleo Temper,rlao 

Chefe, Ruth do Souza Castro 
Loca h Anexo 11 - Térreo 
Telefono, 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional 
2)' Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissàes Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissàes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou do Oliveira- Ramal 674; Cloido Mario B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro Lopes do Só- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10:00 

HORAS 

09,~0 

]0:00 

J01~0 

11:30 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUl:HTA S A L A S ASSISTENTE 

c.T. RUY BARBOSA 
Ramaio - 621 e 716 

RONALDO og,oo C.P. CLOVI~ BEVIL.(CQUA 
Ramal- 623 

CIJIDIDO 

C,A,R. CLOVIS BEVIL.(CQUA LEDA 09:30 c,:;,p.c, RUY BARBOSA sONU 
Ramal - 623 Ramaio - 621 1 7lf 

OUARTA S A L A S ASSISTENTE c_s,c. CLOVIS BEVI L.(CQUA CLEIDE 
10:00 Ramal - 621 

c.s.N. RUY BARBOSA LEDA O.D.P. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramnio - 621 • 716 Ramaie - 621 o 716 

c.c.J. CLOVIS BEVILACQUA MARIA 10:30 O,M.E. CLOVIS BEVIL.(CQUA RONALDO 
Ramal - 623 HELENA. Ramal - 623 

O.R.E. RUY BARBOSA CAND!DO C,L,S, CLOVIS BEVIL.(CQUA DANIEL 
Ramal• - 621 D 716 11:00 Ramal - 623 

c.E. RUY BARBOSA DANIEL c.s·, RUY BARBOSA LEDA 
Romoio - 621 o 716 Ramaio - 621 o 716 

c.A. RUY BARBOSA C~UDIO 12:00 c.a. OLdVIS BEVIL!CQUA IIARIA 
Ramaio - 621 a 716 COSTA Ramal - 623 CARLIEU 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 034 QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1977 BRASlLIA- DF 

r-----CONGRESSO NACIONAL-------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § )9, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 27, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.517, de 31 de dezembro de 1976, que fixa alíquotu 
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (I CM) nos Territórios Fe
derais. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.517, de 31 de dezembro de 1976, que "fixa 
alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM) nos Territórios Fe
derais" 

Senado Federal, em 4 de maio de 1977.- Senador Pe,trônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I 9, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 '1.8, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.518, de 4 de janeiro de 1977, que dispõe sobre a cria· 
çiio do Quadro de Pessoal dos Órgãos Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, retribuído pelos cofres públicos, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.518, de 4 de janeiro de 1977, que "dispõe sobre 
a criaçüo do Quadro de Pessoal dos Orgüos Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
retribuído pelos cofres públicos, c dú outrus provid~ncias". 

Senado Federal, cm4 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

l'ctrônio l'ortclla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY 016, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, a 
elevar, em Cr$ 3.368.500,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos cru· 
zeiros ), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. JY Ê a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, autorizada a ele· 
var, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 29 da Resolução nY 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São 
Puulo S.A., no valor de Cr$ 3.368.500,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos 
cruzeiros), destinado ao financiamento de obras de pavimentação asfáltica a serem executadas em vias 
públicus duquelu localidade. 

A rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senudo Federal, em 3 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrônio Porte lia, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY 017, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbaté, Estado de Sio Paulo, a elevar, em 
CrS 1.313.400,00 (um milhão, trezentos e treze mil e quatrocentos cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. IY Ê a Prefeitura Municipal de lbaté, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamen
te, os purâmetros fixudos pelos itens II e III do art. 2Y da Resolução nY 62, de 1975, do Senado Federal, a 
fim de que possu contrutar empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., no valor de 
Cr$ 1.313.400,00 (um milhão, trezentos e treze mil e quatrocentos cruzeiros), destinado ao financiamento 
de serviços de puvimcntução asfáltica a serem executados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnudo Federal, cm 3 de maio' de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 48• SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1977 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Suhmett'ltdo ao St•mulo a t'.\'Colhu dt• nonu• indicado para cargo 
C'lo'O f'NH'flllt'I/IO dc-pelltft• tft• .\'/10 prêi'Ül (I(JIÚt'.\'Cf.~llcia: 

N1' 7Hf77 (n' 128/77, na origem), relativa i\ escolha do Dou
tor Gualter Godinho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de Suo Paulo, para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Trihunal Militar, na vaga decorrente do falecimento do 
Ministro Amarilio Lopes Salgado. 

1.2.2 - Lelturu de projetos 

- Proj~.:to de.: Lei do Senado nl' 69/77. de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, qut.: dispõe sobre a aplictu;Uo 

do regime de Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço nos 
empregados rurais. 

-Projeto de Lei do Senado no 70/77, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que assegura aos empregados o 
direito de prcrcrênciu para subscrever 20% dos aumentos de capi· 
tu I realizados por socicdudcs anõnimas. 

- Projeto de Lei do Senado n' 71 /77, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre os emprega
dos optantes ou nua da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
com mais de 25 (vinte c cinco) anos de serviço. 

- Projeto de Lei do Senado no 72/77, de autoria do 
Sr. Scnudor Vasconcelos Torres, que dispõe.: sobre a pcrmn· 
ní:ncia do trabalhador aposentado no imóvel de propriedade da 
antiga c.:mprcsa cmprcgadora. 

-Projeto de Lei do Senudo n• 73/77, de autoria do 
Sr, Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre troco 
obrigatório, r.: d(t outras providências. 
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-Projeto de Lei do Senado no 74/77, de autoria do Sr. Se
nador Vasconcelos Torres, que inclui Prefeitos, Vice-Prcft:itos e 
Vereadores entre os contribuintes racultativos do IPC. 

-Projeto de Lei do Senado no 75/77. de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.3 - Requerimento 

No 105/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
reportagem do jornalista Francisco Mascarenhas, publicada no 
Correio Brazlllense cm 10 de janeiro do corrente, visando às 
comcmomçàcs do "Dia do Tuquígrafo". 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n' 62/77 (n' 97 j77, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Sr. Raul Henrique Castro Silva de Vincenzi, Ministro de Primei
ra-Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a runção de 
Embaixador do Brasil junto à República do Chile. Apreciado em 
sessio secreta. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR VtfSCONCELOS TORRES- Solidariedade 
de S. Ex• ao movimento de moradores de Copacabana, no senti
do de preservar aquele bairro de edificações na área anterior
mente ocupada pelo Forte de Copacabana. Manirestação de 
apoio ao Dr. Abrahão Ackermann race pronunciamento do 
Sr. Ministro Almeida Machado. rererente a declarações daquc-

lc cientista sobre problemas de saúde no Pais. Apelo cm ravor da 
Liga Fluminense Contra o Cánccr. O voto dos analrabctos e a 
extinção do seu impedimento, race às modificações introduzidas 
na legislação pela Emenda Constitucional n' 8/77. Apoio ao 
discurso prorcrido pela Deputada Lygia Lessa Bastos, em prol da 
regulamentação da profissão de artista c dos interesses do 
M unicipio de Miguel Pereira-Ri. 

SENADOR LOUR/VAL BAPT/STtf- Festival de Arte e 
Cultura de São Cristóvão como tradição de Sergipe e do Nor
deste. Apoio à iniciativa da aquisição do Convento do Carmo, 
pela Universidade Federal de Sergipe, para instalação, em curá
ter derinitivo, do seu Centro de Artes. 

SENtiDOR NELSON CARNEIRO- Revisão das pensões 
devidas a segurados c bencficiúrios do IPASE. Reajustamento 
dos proventos dos servidores e trabalhadores que se beneficiaram 
da lei de aposentadoria especial. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTE-
RIORES 

-Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 16-3-77. 

-Do S•. João Calmon, pronunciado na sessão de 27-4-77. 

- Do Sr. Virgílio Tilvora, pronunciado na sessão de 3-5-77. 

3 - MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

S - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA· 
NENTES 

ATA DA 48• SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

;ts /8 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Braga Junior- Evandro 
Carreira- José Lindoso- Callclc Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
José Surncy- 1-lclvidiu Nunes- Pctrônio Portclla- Mauro Bcne· 
vides- Virgílio Tt1vor<1 - Wilson Gonçalves- Agenor Maria -
Dinurtc Mariz- Jessé Freire- Milton Cabrul- Ruy Carneiro
Murcos Freire - Puulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz 
Cuvulcunlc- Tcotônio Vilclu -Augusto Franco - Gilvun Rocha 
- Lourivul Buptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rczendc - João Culmon - Amaral 
Peixoto - Vus~.:oncclos Torrr.:s - Benjamim Farah - Dunton Jo
him- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- ltumar Franco
Magulhücs Pinto - Franco Montara - Orestes Quérciu - Otto 
Lchmttnn- Benedito Ferreira- Lúzaro Barboza- Osircs Teixeira 
- llalivin Coelho- Mendes Cunulc- Suldanhu Dcrzi- Accioly 
Filho- Leite Chuvcs- Mattos Leito- Evclúsio Vieira - Lcnoir 
Vurl:tnS - Otair Bcckcr - Danid 1\ricgcr - Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A listu de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro ubertu u sessão. 

O Sr. 1•-Sccretúrio procederú a leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

-Submetendo ao Senado Federal a e.rco/ha de nome indicado 
para cargo c19'o provimL'IIlO deptmde de sua prhia aquiescência: 

MENSAGEM N• 78, DE 1977 
(N' 128/77, na orlsem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 

Nos termos dos '"ligas 42, item III, c 128 du Constituição, te
nho u honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal 
o nome do Senhor Doutor Gualter Godinho, Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para exercer o curgo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, nn vuga decorrente do rule· 
cimento do Ministro Amarilio Lopes Salgado. 

Os méritos do Senhor Doutor Gualtcr Godinho, que me induzi
ram a cscolhê-lo para o dcscmp~.:nho desse elevado cnrgo, constum 
do anexo "curriculum vitac:". 

Brasil ia, 3 de maio de 1977.- Ernesto Geloel. 



1356 Qulnta-re: ••• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) Maio de 1m 

INFORMAÇ}\O 

Currlculum Vltae 

Doutor Gualtcr Godinho 

Juiz Presidente do Tribunnl de Justiça do Estado de São Paulo. 

I- Nasceu cm Bragança Paulista (São Paulo) a 18 do março de 
1916. 

2- Iniciou o Curso do Humanidades no Colégio São Luis, de 
Bragança Paulista, concluindo-o no Instituto Cesário Mota, de 
Campinas. 

3- Bacharelou-se em Ciências Jurídicas o Sociais pela Faculda
de de Direito da Universidade de São Paulo, cm 1939. 

AdYidldn Particulares 

4- Colabora, há vários anos, cm jornais c revistas de São 
Paulo, entre os quais a Tribuna da Justiça, A Admlnlstraçio Paulista, 
do Departamento Estadual de Administração, através de trabalhos 
jurídicos diversos, ligados :1os campos do Direito c da Justiça Penal 
Militar, do Direito Administrativo c do Direito Constitucional. 

5- Na advocacia particular, exerceu suas atividades profis· 
sionais, ainda quando solicitador acadêmico c estagiário do Ministê· 
rio Público, de forma ininterrupta, especializando-se nos ramos do 
Direito Penal, Direito Administrativo, lnfortunística e Legislação 
Social. 

AtiYidades no Campo da Admlnlstraçio Pública 

a) Executivo: 

6- I ngrcssou no serviço público estadual no ano de 1939, nos 
Quadros da Secretaria da Segurança Pública, tendo, nesta Unidade 
Administrativa, exercido as funções de Secretário do Conselho 
Regional de Trânsito do Estado de São Paulo, Assistente Jurídico da 
Diretoria do Serviço de Trânsito, Chefia do Serviço de Documenta· 
ção Jurídica da Secretaria da Segurança Pública, que organizou, 
sendo autor da Tâbua Classificadora Decimal usada pelo mencio
nado Serviço. 

7- Como Advogado do Estado (posteriormente Procurador 
do Estado), exerceu, a partir de 1955, os seguintes cargos c comissões: 

Consultor Jurídico da Secretaria da Segurança Pública; 
Assistente Jurídico e Chefe do Serviço de Assistência 

Jurídica do Gabinete do Governador do Estado; 
Procurador Seccional e Procurador-Subchefe da 

Procuradoria Judicial do Estado; 
Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa do 

llstado: 
Membro c Presidente do Conselho de Procuradores da 

Procuradoria-Geral do Estado; 
Procurador-Geral do Estado. 

8- Foi, em várias administrações, dos principais assessores do 
Governador do Estado de São Paulo, tendo exercido os cargos de As· 
sistcnte e Assistente-Chefe do Serviço de Assistência Jurídica do 
Gabinete do Governador (anos 1958/1967, inclusive). 

9- Foi Ministro Substituto do Tribunal de Contas do Estudo 
de São Paulo e Suplente de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar 
do Estudo de São Paulo. 

lO- Exerceu diversos encargos c comissões no serviço público 
estuduul, tendo, quando cm funções consultivns, emitido numerosos 
pareceres jurídicos, muitos dos quais vicrum u ser udotudos normuti
vumentc pela Administração Pública, 

li -Integrou u Comissão de Juristas de alto nlvel nomeudu 
pelo Governo do Estudo, na Secreturia da Justiça, cncurregudu do 
exume da aplicuçiio, no Estado, do Ato Complementar n• 15, de que 
resultou u emissão de parecer, nprovado pelo Chefe do Executivo, 
regulundo u cxccuçUo, no Estudo de São Paulo, da mencionada 
Normu Constituclonul. 

12- No campo do Poder Executivo, exerceu, por nomeação do 
Governador Laudo Natcl, o cargo de Procurador-Geral do Estado. 

b) Judiciário: 

13- Nomeado. Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, a 9 de agosto de 1971, ascendeu à Presidência 
da Corte cm 1 O de janeiro de 1972, tendo sido reeleito para os biênios 
1974/75 e 1976/77. 

Títulos e Entidades a que pertence 

a) Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra 
cm São Paulo; 

b) Academia Paulista de Direito, membro titular da Cadeira 
n• 17, que tem, como patrono, o Jurista Esmcraldino Bandeira; 

c) Instituto Histórico c Geográfico de São Paulo. Neste lnsti· 
tuto apresentou, como patrono, o Almirante Arthur Silveira da 
Mota, Barão deJaceguai; 

d) Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão- Rio Grande 
do Sul; 

e) Instituto Histórico e Geográfico Guarujá·Bcrtioga; 
f) Conselho Supremo da Sociedade Veteranos de 32- MMDC; 
g) Instituto dos Advogados de São Paulo; 
h) Ordem dos Advogados do Brasil- Scção de São Paulo; 
I) Associação Paulista de Magistrados; 
j) Associação dos Procuradores do Estado; 
I) Sociedade Brasileira de Direito Criminal; 
m) Sociedade Geográfica Brasileira. 

Condecorações 

14 - Possui as seguintes condecorações: 
Medalha da Ordem do Mérito Judiciário - Alta Distinção -

conferida pelo Superior Tribunal Militar (I' de abril de 1976); 
Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico- outorgada pelo 

Ministério da Aeronáutica (23 de outubro de 1975); 
Medalha do Pacificador - concedida pelo Ministério do 

Exército ( 19 de novembro de 1973); 
Medalha Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar- outorgada pela 

Polícia Militurdo Estado de São Paulo (4 de outubro de 1975); 
Medalha do Mérito na Segurança do Trabalho - concedida 

pelo Governo Federal, através do Ministério do Trabalho c da Previ· 
dência Social; 

Medalha da Independência - concedida, pela Asser:bléia 
Legislativa de São Paulo: 

Medalha da Constituição - outorgada pela Assembléia 
Legislativa de São Paulo; 

Medalha de Ouro de Acadêmico Titular da Academia Paulista 
de Direito; 

Colar D. Pedro I - conferido pelo Instituto Histórico e 
Gcogrilfico de São Paulo; 

Condecoração Presidente Somosa - outorgada pelo Governo 
du Nicarúgua; 

Medalha "Burra de La Justiciu Militar"- Honor ai Mérito
outorgada pela Justiça Militar da Venezuela; 

Medalha de Caxias- concedidu pelo Comando do 11 Exército 
-São Paulo; 

Medalha MMDC- outorgada pela Sociedade Veteranos de 32 
- MM DC- Silo Paulo; 

Medalha Ana Neri- outorgada pela Sociedade Brasileira de 
Educaçioo c Integração (20 de agosto de 1976); 

Medalha Governador Pedro de Toledo- conferida pela Socic· 
dadc Veteranos de 32- MMDC; 

Titulo de Diploma de lnspetor-Chefe-Superintendentc Honorà· 
rio, a mais alta distinção conferida pela Guarda Civil de São Paulo, 
pelos serviços prestados à Corporação c à causa pública; 

Colar da Ordem Marechal Cilndido Mariano da Silva Rondon 
-conferido pclu Sociedade G"ográõca Brasileira; 

Medalha Clvieo-Cultural D. Pedro 11 - outorgada pelo lnsti· 
tu to Histórico c Gcogrilfico de São Paulo (27 de setembro de 1976); 

Titulo de "Cidadão Paulistano" - outorgado pcln Câmara 
Municipal uc São Paulo (5 de novembro de 1976). 
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Seleçio de Trabalhos Realizados- Jurldlcos e Literários 

(Palestras- Artigos e Pareceres diversos) 
a) Diversos: 

1 - "0 Barão de Jaceguai" - Ensaio biográfico sobre o 
"Barão de Jaceguai"- Oração de elogio ao seu patrono, proferida 
no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo c publicada, cm 
scparnta, na Revista dó mesmo Instituto. 

2- "Esmcraldino Bandeira"- Biografia e análise de sua obra 
como precursor do Direito Penal Militar no País. Elogio de seu 
patrono na Caddra n• 17 da Academia Paulista de Direito. 

3- "A Intentona Comunista de 1935"- Palestra proferida no 
Com:tndo do 11 Exército cm 19 de novembro de 1973, a convite de 
seu Comandante, General-de-Exército Humberto de Souza Melo. 

4- "Na Pureza das Leis a Força do Direito" - Oraçlio 
proferida na sede do Instituto dos Advogados de São Paulo, cm 21 
de dezembro de 1972- (Publicada no jornal O Estado de S. Paulo , 
edição do dia 29 de dezembro de 1972). 

5- "0 Parlamento no Segundo Reinado" - de 1845/65 -
Palestra proferida no dia I• de outubro de 1975, na sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 

6- "0 Historiador Aurcliano Leite" - Oração proferida, 
como Presidente do Conselho da Cruz de João Ramalho, em sauda· 
ção ao acadêmico e historiador Aureliano Leite, primeiro Presidente 
de Honra do Instituto Genealógico Brasileiro, na sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo (26 de abril de 1976). 

7 _"Da Importância dos Serviços de Documentação nas 
Administrações Públicas c Particulares" - Oração proferida no 
Simpósio sobre documentação organizado pela Associação Paulista 
de Bibliotecúrios no ano de 1954. 

8- "O Significado das Condecorações - Medalhística -
História e Tradição" -Oração proferida no dia 19 de dezembro de 
!974, na sede da Sociedade Geográfica Brasileira, como porta-voz 
das personalidades agraciadas. 

9- "Revolução de 31 de Março de !964- Ação Denodada da 
Mulher Brasileira- A Marcha da Família com Deus pela Liberda· 
de, Realizada a 19 de março de 1964"- Oração proferida no dia 18 
de março de I 975, na Casa de Anchieta - Pio tio do Colégio - em 
nome do Instituto Genealógico Brasileiro. 

10- "Associação dos Cavaleiros de São Paulo- Entidade que 
tem como símbolo o apóstolo ecuménico que deu rumos uo cristianis
mo- o alto significado da admissão de seus sócios- Considera· 
ções sobre a Casa de Anchieta (Pátio do Colégio)"- Oração proferi· 
da no dia 25 de janeiro do 1974, na Casa de Anehieta, nas soleni· 
dades comemorativas da rundação de São Paulo. 

b) Setor de lnfartunistica e Previdência Social: 
J 1 -"Acidentes do Trabalho e Prevenção de Acidentes -

Aspectos Legais". 
12 - "Acidente c Tipo de Doença do Trabalho - Distinção e 

Efeitos", 
13- "Dos Acidentes de Trajeto (ln itinerc)- Direito anterior 

c atuul- C:.1ractcrísticas- Outros acidentes não ligudos ao exercí
cio do trabalho". 

14- Considerações Legais sobre a Prevenção de Acidentes
Comissão Interna de Prevenções de Acidentes" (CIPA). 

15- "Seguro de Acidentes do Trabalho - Evolução do 
instituto no Brusil até a sua incorporaçfio à Previdência Social". 

e) Matéria Constitucional: 
16- "Alguns Aspectos da Administração Pública cm Face da 

Constituição de 1967"- (Palestra prorerida na Faculdade de Direi· 
to de Bragança Paulista, cm 27 de maio de 1967). 

17- "Fundamento Constitucional da Intervenção do Estudo 
no Domínio Económico"- Publicado no jornal Tribuna da Justiça, 
de São Paulo, em julho de !967. 

1 H- "Restrições Jmposuos ii Autonomia dos Estados na Consti· 
tuiçào de 1967" - (Publicado no jornal Trlbunu da Justiça, de São 
Paulo, em agosto de I 967), 

19- "Do Processo Legislativo na Constituição do Brasil de 
1967"- (Publicado jornal Tribuna da Justiça, em junho de 1967). 

20- "Eleições lndirctas - Governadores dos Estados - Ato 
Institucional n• 3, de 5·12-66- Distinção entre Alo Institucional e 
Ato Complementar". 

21- "Do Processo Legislativo na Constituição de 1969 
Cotejo com o disposop nas Constituições de 1946 e 1967". 

22- "A Representação Judicial e Extrajudicial do Estado" -
(Palestra proferida na Faculdade de Direito de Bragança Paulista, 
em agosto de 1971). 

22·A- "O Direito no Brasil, suas Fontes c Aplicação - A 
Constituição- O Poder Judiciário e a Distribuição da Justiça- A. 
Contribuição da Medicina ao Desenvolvimento do Direito c 
Ampliação de sua Esfera de Ação"- (Palestra proferida cm 18 de 
novembro de 1976, na Faculdade de Medicina de Santos). 

d) No campo da Administração Pública: 

23- "Advogado do Estado- Responsabilidade- Posição do 
Advogado Funcionário Público- Princípios e normas aplicáveis''. 

24- "Recursos Administrativos - Indeferimento de pedidos 
de rcconsidcracão e de '~Vista"- Processos relacionados com o Ato 
Institucional n• !". 

25- "Ação Fiscalizadora dos Tribunais de Contas nas Sacie· 
dados de Economia Mista". 

26- "Procuradoria-Geral do Estado - Racionalização dos 
serviços- Plataforma de uma administraç;io" -Trabalho publi· 
cado na Revista Admlnlstraçiio PúbUca- Volume XXI- de 1971 ). 

27- "Funcionários Públicos Estaduais - Aplicaç:io do Ato 
Complementar n' 15/66- Interinos- Substitutos e extranumerá· 
rios"- (Parecer da Comissão de alto nível designada pelo Governo 
do Estudo para regular a aplicação da norma constitucional no Esta· 
elo, Integração da Comissão na qualidade de Assistente Chefe do 
Serviço de Assistência Jurídica do Gabinete do Governador do Esta· 
do- Publicação na Folho de Siio Paulo, de 24 de julho de 1966). 

e) Na esfera da Justiça Militar: 

28- "Da Justiça e do Direito Penal Militar- Implantação no 
P:oís e nos Estados- Ação sobre as Polícias Militares- Natureza 
Militar d:os Polícias Militares"- (Palestra realizada na Academia de 
Polícia Milit:or do Estudo de São Paulo - maio de 1972- Curso 
Superior de Polícia c Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais). 

29- "Da Justiça Militar" - (Conrerência realizada na 
Faculdade de Direito de Bragança Paulista, em 18 de outubro de 
197), como conferencista no IV Seminário Jurídico). 

JO- "0 Direito Penal Militar no Brasil" - Palestra proferida 
·na Faculdade de Direito de Franca, em li de outubro de 1972. 

)I- "Aspectos Práticos da Aplicação do Direito Penal Militar 
pela Justiça Militar do Pais"- Conferência realizada na Faculdade 
de Direito de Soroc:oba, cm !974. 

)2- "Connito de Jurisdição entre a Justiça Comum e Militar 
- Competênci:o do Supremo Tribunal Federal - Representação à 
Procuradoria-Geral da República contra a atribuição de competên· 
ci:~ aos Tribunais de Justiça para dirimir connitos dessa natureza". 

JJ- "Ph1tal'ormu de uma Administnu;ão" - Discurso 
prorerido ao assumir a Presidência do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado, cm 10 de janeiro de 1972. 

34- "Aiirmaçào de Princípios, cm Face da Conjuntura 
Político-Constitucional do Pais" - Oração proferida ao ensejo da 
comemoração do 36~ Aniversário da implantação du Justiça Militar 
no Estado de São Paulo- Solenidade renlizadu na sede do Tribuno!, 
cm S de janeiro de 1973. 

35- "A Passagem de um Marinheiro pelo Superior Tribunal 
Militar - Significado de uma existência devotada à Pútriu" -
Discurso proferido na sessão solene rc:ulizada cm homenagem ao 
Almirante Borges Fortes - Ex-Presidente do Superior Tribunal 
Militur-1972. 

)6- "0 Alto Sentido das Comemorações do Sesquicentenário 
da Independência do Brasil" - Oraç<oo proferidu na sessão solene 
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realizadu pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, 
cm 5 de setembro de 1972. 

37- "O Signiõcado de uma Amizade- Brasil e Venezuela -
A Justiça Militar em ambos os países" -Oração pronunciada na 
sessão solene realizada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de 
São Paulo, cm 12 de maio de 1975, homenageando o Coronel 
Doutor Alberto Miliani Baiza, Diretor da' Justiça Militar da 
Venezuela. 

38- "Objctivo de um novo Pcrfodo de Administração 
Rccstruturaçiio dos Serviços Judiciais c Administrativos -Aqui si· 
ção de sede própria para o Tribunal deJustiça Militar do Estado"
Oração proferida ao assumir, por reeleição para o biénio 1974/1975, 
a Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, 
cm sessão para tal õm realizada cm data de 15 de janeiro de 1974. 

. 39 7: "Medidas de Segurança - Portador de epilepsia, autor de 
cr1mc mli1tar, considerado inimputável - Pcricuiosidade latente -
Conceito - Internamento em manicômio judiciário considerado 
desaconselhável para não agravar o estado de saúde do paciente
De que deve consistir a medida de segurança aplicada, na ausilncia 
de estabelecimento adequado para tratamento - A matéria em face 
da Legislação Militar, anterior c atual, e de jurisprudência do Supre· 
mo Tribunal Federal" - Recurso cm Sentido Estrito n• 325 -
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 

40- "Justiça Militar dos Estados - Tribunais especiais -
Serenidade, equilíbrio e ponderação de seus juízes" - Oração 
proferida cm sessão especial do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, realizada em 24-10-72, destinada a homena· 
genros Presidentes do Tribunal de Justiça Militar dos Estados de 
Minas Gerais e Corte de Apelação do Rio Grande dry Sul. 

41- "A Justiça Militar do Estado e o Relatório do Supremo" 
-Trabalho publicado na Folha de Sio Paulo, de 3-8-75- c Folha 
da Justiça, de agosto de 1975- n• 32. 

42- "A Justiça Militar na Reforma Judiciária" - Palestra 
realizada em 24 de setembro de 1975, na Sede da Associação dos 
Advogados de São Paulo, no ciclo de conferõncias sobre a Reforma 
Judiciitria, promovido pela Academia Paulista de Direito. 

43- ··o Direito no Brasil - Suas fontes e aplicação - A 
Constituição - O Poder Judiciário c a distribuição d:1 Justiça -
Contribuição da Medicina ao desenvolvimento do Direito e a 
ampliação de sua esfera de ação" Palestra proferida em 
18·11· 76, na Faculdade de Medicina da Fundação Lusíada, de 
Santos. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vui u 

publicação. Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•· 
Secretário. 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1977 
Dispõe sobre a apllcaçio do regime de Fundo de Garantia 

do Tempo de Senlço aos empregados rurais. 

O Congresso Nacionnl decreta: 

Art. I• É aplicável aos empregados rurais o regime do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei n• 5.107, de !3 
de setembro de 1966. 

Puritg:rufo único. Puru os efeitos desta lei, o conceito dt· 
cmrrcgadn rurul é aquele cstutuído no urtigo 2Y, da Lei nç. 5.MH9, de H 
dcjunho de !973. 

Art. :!1' Esta lei entra cm vigor mt datu de sua publicação, 
rcvogudi.ts as disposições cm contrítrio t: cm cspt:cial o artigo 20 da 
Lei nY 5.8~9 de H de junho de 1973. 

J ustlncoçuo 

A Constituiçlto Fcdcrul, no Cupftulo referente uos direitos dos 
trabalhadores :tsscguru u todos, sem distinçilo: 

"estabilidade, com indcnizaçilo ao trabalhador despedi
do ou fundo de gurantia equivalente". 

Por outro lado, a Consolidação das Leis do Trabalho incorpo· 
rou cm seu tt:xto norm.a proibitiva de discriminação em favor desta 
ou daquda categoria profissional: 

"Art.3• ....................................... .. 

Paritgrafo único. Não haverá distinções relativas à 
espécie de emprego e à condiçilo de trabalhador, nem entre o 
trabalho intdectunl, técnico c manual." 

N:io ohst:ultc a isonomia assegurada pelo ordenamento jurfdico 
pútrio no que tange ao tratamento legal da relação empregatfcia, os 
empregados rurais vêm sendo excluídos do campo de aplicação do 
sislemu do Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço desde a sua 
implantaçào. 

Se tal discriminação era injustiõcada à época em que foi criado 
o sistema alternativo ao da estabilidade, hoje pode-se dizer que é 
totalmente inuccitilvel perpetrar tão odiosa restrição aos anseios da 
classe rurícola. Foi estendido aos tmbalhadores rurais, por expressa 
disposiçfio de lei, os direitos ao repouso semanal remunerado, férias, 
décimo-terceiro salário, sindicalização, previdência social e 
praticamente todas as demais normas tutelares da relação laboral. 
Exclui-se tão-somente o direito à opção pelo sistema do FGTS sob a 
alegaçilo de que lei especial viria a dispor, no futuro, sobre a matéria. 
Mui tos anos se passaram e, ao que parece, o empregado rural foi 
esquecido nus suas legítimas pretensões. 

Convém lembrar que o trabalhador do campo tem dado uma 
incstim:'tvd contribuição ao progresso da economia nacional através 
d•JS tempos. Graças ao penoso c árduo trabalho desenvolvido na 
lavoura. milhões de brasileiros são alimentados no conforto dos 
grandes centros urbanos. Os homens que ali trabalham são sempre 
os últimos a serem bcncficiudos com as conquistas sociai-s. Seu poder 
de reivindicação é quase nulo c sua capacidade de articuiaçào í: 
inc:dstcntc. Muito pouco se tem feito em prol do homem do campo, 
ccnamcmc porque sua voz jamais chegue a ser ouvida nos grandes 
centros de decisão do País. 

Exemplo gritante de desamparo e esquecimento a que í: relega· 
do o cmprcgmlo rural temos precisamente com a lei do FGTS. 
Criado com a nnalidadc de formar um pecúlio ao longo da vida do 
trahalh~1dnr c g:multir-lhc contra eventunis períodos de desemprego, 
acabou sl!ndo uplicudo trtO·somentc aos empregados em centros urba· 
nos onde niio somente as ultcrnativus de emprego são superiores, 
mas também as possibilidades de ganho são bem maiores. 

Impõe-se com toda urgilncia que seja estendido, também ao 
trabalhador do campo, o direito de optar pelo regime da Lei n• 
S. I 07. Se alguma discriminuçiio houvesse de ser feita cm termos de 
rrotcçiio trahulhista, deveria, isto sim, vir em favor do rurícola e 
nunca para :.1lij<'t·lo dus grandes conquistas sociais. 

Adotando u presente proposição o Congresso Nacional estará 
n:cnnhcccnLio o juslo valor que hú de ser dudo aos brasileiros que 
trahalham 1w lavouru c nn pecuária. 

Sala das Sessi)cs, 4 de maio de 1977. - Senador Vasconcelos 
Torres. 

LEGISL:ICtlO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Criu o Fundo de Garontia do Tempo de Serviço, e d4 ou· 
trn~ Jlrovldêncius. 

LEI N' 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estatui normas reguludorus do trabalho rural, c dl1 ou· 
t ras providências. 
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A ri. 2• Empregado rural é toda pessoa física q uc, cm 
proprtcdudc rurul ou prédio rústico, presta serviços de natureza não 
eventual a empregador rural, soh a dcpcndCncia deste c mediante 
salúrio. 

................... ' ........... ' ......... " ....... . 
( ils Comisstje,\' de Con\·tiruictio e Justlca L' ele Ll';:islaccio 

Social. I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1977 

Assecura aos empregados o direito de prererêncla para 
subscr .. er lO% dos aumentos de capital realizados por socie· 
dades anônlmas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. t• Os empregados terão direito de preferência para subscrc· 

ver 20% (vinte por cento) de todos os aumentos de capital auto· 
rizados pela assembléia geral dos acionistas da sociedade anónima 
empregadora. 

§ I• O direito assegurado por este artigo somente não abrange os 
aumentos de capital decorrentes de corrccão monetária do ativo 
imobilizado c aqueles realizados pela valorização, ou por outra 
avaliação do ativo móvel ou imóvel das empresas, 

§ 2• Considera-se empregado, para os efeitos desta lei, toda a 
pessoa física que prestar serviço não eventual à empresa, sob a dcpcn· 
dência desta e mediante salário, que estiver no exercício do emprego 
por mais de cinco anos, na data cm que tiver sido realizada a assem .. 
bléia geral dos acionistas que autorizar o aumento do capital. 

§ 3• Não terá, porém, direito à profcri:ncia, o empregado que, na 
data prevista no parágrafo anterior estiver exercendo, eventualmente 
ou não, cargo de Dirctor na empresa. 

Art. 2' A prcfcri:ncia será exercida entre todos os empregados 
que tiverem direito à mesma, proporcionalidade à média mensal 
efetivamcntc percebida, por cada um deles, nos doze meses 
anteriores à data de assembléia geral que autorizar o aumento do 
capital. 

Art. 3• A subscriçioo das ações far-sc-ú mediante carta conten· 
do as declarações exigidas no artigo 42 do Decreto-lei n' 2.627, de 26 
de setembro de 1940. 

Art. 4' Qualquer aumento do capital social, somente poderá ser 
realizado com a incorporação de reservas ou fundos disponíveis ou 
com a integralização de bens até 80% do aumento autorizado, exer
cendo-se o direito de preferência dos empregados à subscrição do 
aumento sobre a totalidade da parte restante. 

Parágrafo único. A assembléia geral poderá aprovar o aumento 
do capital até o limite subscrito pelos empregados no exercício do 
seu direito de prefcréncia observando o disposto no artigo 6•. § 1• 

Art. 5• A intcgralização das ações subscritas pelos empregados 
no exercício do direito de prderência st:rá sempre feita cm dinheiro, 
sendo 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante em doze 
prestações iguais e mensais, vencível a primeira 30 (trinta) dias u 
contar da data da assembléia geral que aprovar o aumento. 

Parágrafo único. Se a assembléia geral deliberar que a integruli
zação em· dinheiro, das outras ações subscritas do aumento do 
capital serú ft:ita em condições diferentes daquela prevista neste arti
go, os empregados terão direito de optar pelas condições aprovadas 
pclu assembléia gCral. 

Art. 6Y O prazo para os empregados exercerem o direito de prcfc
rênciu scrú inferior lO dias àquele que a assembléia gerul fixar para 
os seus ucionistas exercerem o direito de preferência que lhe couber. 

§ t• A parte do aumento do capital nüo subscrita pelos emprega
dos ou seus ccssionúrios no exercício do direito de preferência, os 
ucionistus terfio direito de subscrever na proporção das ações que 
possui rem. 

~ 2Y O empregado somente poder(\ ceder o seu direito de prcfe. 
rêncin a outro empregado da própriu empresa que preencha as condi· 
cões prcvistus no§ 2Y do art. 11• c qm: não cstcju compreendido na 
exceçlio estabelecida no§ JY do referido artigo. 

Art. 71' Quamlo n aumento do capital for rcallwdo parte cm 
:u;t1cs ordin:'1rias c parte cm açõcs preferenciais, o empregado poderá 
c.:xerccr o dirdtn de.: prt!ferência no tipo de.: :Jções que desejar. 

* I 1' Fica facultado ii assembll:ia geral dos acionistas deliberar 
que .. " p:1rtc do a~m.cntn do capit;.t\ sobre a qual os empregados po
d.er:\0 cxer~c.:r.o d1re1to de preferência seja cmitidu cm açõcs prcferen
ClillS sc.:m d1rctto de voto, devt!ndo, neste.: caso, a preferência consistir 
obrig:.ttoriamcnlc: 

a) cm um dividendo preferencial não acumulativo de 12% ao 
ano: 

b) s~mprc que for pa~o às outras açõcs um dividendo ou qual
quer bon1.fi~acfio cr;t dinhe1ro igual ou superior a 9% ao ano, as ações 
prcfercncuus mcnc10~adns neste purágrafo tcrt1o direito a um divi
dendo. ou a ~ma bonoõcação suplementar de 4% superior àquele que 
t1vcr su..lo atnbuído às outras açõcs. 

§ 21' /\ preferência mencionada nos incisos a c b do parágrafo 
antc.:rior só prev;tlccerú enquanto as ações pertencerem aos seus 
n:spectivos subscritores, devendo a asscmbl6ia geral que as criar 
cstubch:ct:r a preferência que terão os seus possuidores depois que 
elas forem transferidas a terceiros. 

~ * 39 A preferência eswbclecida no inciso b do§ lq deste artigo 
mw pn.:vult!ccrú quando se tratar de distribuição de ações decor· 
rentes de ~lUmen to de capital proveniente: dC correção monetária do 
ativo imobilizado; de capitaliz;IÇfto de reservas: de valorização, ou 
por outra av~i\iaçiio, do ativo móvel ou imóvel da empresa. Esta 
t:xccçiio prcv:i\c.:ccr;'l quer as hipóteses previstas ocorram na própria 
empresa, qut:r cm t:mprcsas da qual ela for acionista. 

Art. 8\' As açõcs subscritas pelo empregado, no exercício do 
direito ~c prcft:rência serão sempre nominativas não podendo ser 
co~verlldas :H~ portudor, cm qualquer tempo, mesmo depois de trans· 
ft:ndas a tr.:rce1ros. 

* I 9 As referidus açõcs não poderão ser trunsferidas a terceiros. a 
qu~lqucr título. antes do decorrido o prazo de um ano da sua total 
integraliz<.lçfio, salvo cm caso de morte do seu subscritO. 

* 2\' As mencionadas m;ões somente poderão ser negociadas, 
mediante prcgioo público. cm Bolsa. sob pena de nulidade. 

*)\'O termo de tmnsfer~nciu no "Registro de Açõcs Nominati .. 
vas" só sed lavrado mediante declaração de Corretor Oficial, 
atestando a venda da aç[oo em Bolsa ou mediante alvará do juízo 
competente autorizando a transferência da açfta. 

* 4'·' As uções mencionadus neste artigo nfio podcrfio ser objeto 
de promt:ssa de venda nem de conccssf10 de opçüo de compra ou ato 
juridico equivalente sendo nulo de pleno dirdto o respectivo ato. 

Art. 9'·' Quando a ação pertencer cm condomínio, u mais de um 
empregado, os direitos~~ ela inerentes scrf1o exercidos por aquele que 
tivc.:r m:1is tc.:mpo de sc.:rviço na empresa. 

/\rt, lU, O empregado que vender ou ceder todas ou algumas 
:u;ões subscriws no exercício do direito de preferência terá o 
mencionado direito i1 subscrição de açõcs, referentes u novos aumen
tos dr.: capital. reduzido cm favor dos outros emprt!gados com direi
to :10 l!XC.:rCÍCÍO da prdr.:rência propordonalmcntc it percentagem das 
:u;õr.:s vendidas ou cedidas. 

Art. 11. Na proporçfw do número de açõcs que possuírem, terão 
os acionistas prcfr.:r~ncia paru a subscrição de 80% (oitenta por 
~o:t:nto) do aumc.:nto de: capital, obscrvndo o disposto no urt. 69, ~ 19 
dcs!H lei. , 

Art. 12. A presente lei só so aplica quando o aumento elevar o 
capital social acima de 200 (duzentas) vezes o maior salário mínimo 
anual, cm vigor, no Pais, por ocasião da nssr.:mbléin geral dos acionis
tas que autorizar o aumenlll. 

Art. 13. Estu ld entra cm vigor nu data de sua publicação: revo· 
g.am-sl! as disposições c.:m cnntrúrio. 

Justlficoçao 

O assuntll wrs:u..lo pc.:lo pmjcto acima é velha idl:ia de Gouveia 
Vidra qur.:, mais uma vct., rc.:tomo c apúio, ptlr ser de inequívoca 
atu:tlidmh:. 

O qui! se pret~.:ndc é tlur ao trabalhador Clllla identilicuçào maior 
com a emprc.:~a. pndc.:ndo participar dos lucros atrav6s dos divi-
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dcndos das w;õcs que possuir. A participuçào nos lucros é velha tese, 
melhor di riu, acalentado sonho cuja realidade tem sido difícil. 

A iUéi:1 nqui consubstunciada representa um passo. Pelo menos 
que o Congresso a dcbat~t c façajustiçu uos trabalhudorcs. 

S:lia das Sessões, 4 de maio de 1977.- Va,.oncelos Torres. 

LEGISLtl ç,l O CITA Dtl 
DECRETO-LEI N<' 2.627, DE 26 DE OUTUBRO DE 1940 

Dispõe sobre as socled•des por ações. 

A ri. 42. Os subscritores, no ato de pagamento da entrada ini
cial, assin:.trào u lista ou boletim de subscrição, uutcnticado pelos fun
dadores ou pela pessoa autorizada a receber as cntradus. mencionan
do a sua nacionalidade, estado civil, profissão, residência, número de 
uçõcs subscritas c o total du entradu. 

O rcciho scr(t dado ao subscritor pelos fundadores ou pessoa au
torizada. 

Pm{tg:rafo (mico. A subscrição poder{! fuzer-se tumhérn me· 
diante cart:1 a qualquer dos fundadores, na qual o subscritor farú ~IS 

declaraçiks e.~igidas neste nrligo. 

(;Is Comis.1·r'h•s de Constituição e Justiça, dt• Economia e 
dt• Fimmras.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1977 

Dispõe sobre os empregados optantes ou não dn Lei 
n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, com mais de 25 (vinle e 
cinco) anos de serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I• Os atuais empregados optantes ou não, que na data da 
publicação da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, contuvam 
mais de 25 (vinte: e cinco) anos de serviço prestados à uma só empre
sa e que na época recebiam como salârio quantia inferior a 5 (cinco) 
salários mínimos regionais, e ao se aposentarem na mesma empresa 
passam a dela receber, como prêmio, 60% (sessenta por cento) do 
somatório dos meses de serviço com salários atualizados a contar da 
data da sua admissão à vigência da Lei n• 5.107 j66. 

Parâgrafo único. Em caso de morte do empregado após os 30 
(trinta) anos a que se refere o presente: artigo, o prêmio cabe à esposa 
e em seu falia aos filhos menores. 

Art. 2.,.. Esta lei entrn em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Justllicaçilo 

Enquanto prevulecia, para aqueles que tinham suus relações de 
emprego regidas peln CL T, a garantia de estabilidade aos que vies
sem a preencher um elenco previsto de condições- houve distorções 
diversas na execução do principio legal, por m{l compreensiio domes
mo, isolado ou simultaneamente, pelos dois parceiros interessados 
cm cada caso: patrão e empregado. 

Muit:ls empresas, cm lumcntávcl demonstração de nt10 huvcrcm 
compreendido o exulo alcance social c humano da garantia, evita~ 
vo.1m cautelosa c sistematicumcntc que quaisquer de seus emprcgad~s 
atingissem a marca "perigosa" dos !O anos de casa. 

Se algum empregado, por circunsttincia ncidental, tornava-se 
estável, quando dcixuvu de existir o motivo purticul~1r que levara o 
empregador a nwntê·lo, passava ele a ser alvo de discriminação c de 
hostilidade, preterido sempre por empregados mais novos, na obten
ção de vantagens salnriais, cm evidente injustiça, 

De outro lado, não poucos assaluriados também acionavam 
esquemas pt:ssoais, planejados para serem dispcnsudos da firma que 
prcstí!vo1m serviço e receberem indcni;.mçUo. Era uma condcnúvcl 
modalidade de golpe. 

Havia, por isso mesmo- era u regra geral- uma alta rot:Jtivi
dade nos empregos, com prcjuitos para os dois interessados, no pro
cesso c para a sociedade, rrustrando-sc, cm tal estado de coisas, os 
bons propósttos iniciais do leg.islador. 

:\ in:·aiJui~;'in J11 hmdo d<.! Garantia por Tempo de Serviço vi
sou a Uis<.!iplillar,·crn bases nov:1s, a rclaç:1o empregador-empregado, 
te:ltando Í11dÍ1..':1f delllllllill:tdnr l.:tllllU/11 - que OS ratOS lnOStn!VtiiTI 
ni'tn c\istir n:tlc)!isla~:t~J antcriilf- ao interesse de ~unbos. 

t\.las, uma le~isla~·:·to ntlll~a é pcrrcitu c definitiva na suu versão 
origin:tl. 1-lú sempre 1l quc mudare, em cada c:tso, são múltiplus as ra
zôcs p~ll'~l faú-!11 eJncrgcnte~ na prllpria aplicaçlio da lei. 

O :'1ssuntn de qu~.: s~.: ocupa cstl.! projeto, é exemplo concreto de 
:tlp.o que pr~.:dsa ser tnud;.tdo. Quc dl:vc scr aperrciçoado. 

O ponto centr~d d1l problema, no meu entender, é o seguinte: o 
cmprcgado antigo, com 25, JO ou JS unos, mal-remunerado, em ter
nws rcl:llivns, aknn~ar:'J, dctllro d:ts disposições de lei que o ampa

. ram, cssu ;tpos~.:tHadori:t irtsignilicntiva, fato que o levu inclusive a 
cvit:'1-la. preso üs pcqu.:n:ts <.:nmp~.:n:tuç<ies matcriuis que a permanên
d:tl:m ativiU:uk ;tind:t li te rr~,rorciona. 

Enqu~ullo isSi), ns cmprc:gados novos, dentro du espectativa de 
Llnl longo \CnlpO Jc pt:r!1lan~nc:i:t Clll atividnde e race ao próprio regi~ 
me do Fundo de Garantia a que estão vinculados terão vantagens 
ht:m nwi1lfi!S quando (hr.:!!an.:rn ft inatividadc. Ressalte-se que eles 
contrihuir:lo, ror mais tcmpu., sobn: salürios maiores, cm termos 
rcJ:ttivos, :lOS f1l:TCChiJoS pdos Cll1!1rcgudos antigos, ruto que indepen· 
de. !.!lllllO sahcnllls. das qu:didad~.:s pessoais ou profissionais de que 
f1lrcm portadon:s. 

I: verdade que tudo isso ~ explicável c explicado de muitas 
m:mcir:ts, mas a vulncrahilidade maior de toda eventual urgumcnta
ç;lo justi licadora ~.:onsistl:, no meu entender, no rato liminar que- se 
cst:'t cm face dc uma injustiça social llagrantc, carente de correção. 

E um dos nhjctinl,.., d:t h:i c d1J lcgislador consiste, como se sabe, 
mas dcvc s~..:r rcpclklo, cm dar sl:ntido re~1l ftqucle muito proclamado 
c constantemente esquecido princípio da igualdade, da justiça, do 
tratarn<.:nto cqu(tnimc a tndns ns que tr~thalham c participam do 
csforçn cnletivil. 

Um cid:td:io id1hn- t~n hrasilciro c: t~o ser humano quanto seu 
ratridtJ que est:'1, ;tgilr:t. na fai.xa dos :w anos- não deve, por algo 
de qtu: nüo é culpadtl, sa mantido cm desigualdade de condições, fa
ce: ao amparo que a lei lhe proporciona comparativ~1mente no que ê 
asscguradu ;tll outro, ap~..:n;1s pclo detalhe.: de integrar uma geração 
maisj11Vcm. 

Os prejuJic;tJns IÍ\'Cf<lln, ncs~e caso, i: verdade, a mú sorte de 
viverem n:t.fa.'>c.: di! uma h:gi...;Ja~~~~o cm 'mudancn. Mus, nüo devem ser 
f1llllidn~ por Í~.''ill, Cilllll) CS![I aL:OntcCCildO- peJo menOS, CUbe rrisar, 
cnquantn l:S\t.: prDjcto n~n adquirir força de lei. 

Sal<t das Sl:s'~~~cs, ..J dt.: m:lio c.k 1977.- Vasconcelos Torres. 

1./:"G/S/.A (.·)O CITA DA 

LU N•• 5.107, DE ll DI:SETEMBRO DE 19nfi 

Cria u Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, e d' ou
tras providências. 

r.-"h Comi.,·sl/1'.1 de Com·rilllirâo e Justiça, de• Lt•gls/açào 
Soâal. de Ft·ononlitl t' dt' 1-i.llancaJ. J 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N•72, DE 1977 

Dispõe ~obre a pcrmnnênclu do trubulhndor aposentado no 
int~ivcl dL' pruprictl:ldc da antiga cmprcsn cmpregndora, 

O Cungrc:-.s11 1\':tdilJJ;d d~.:crl.!ta: 

Ar!. I•.' 1:: a'scgur;tdu :til t r:thalhador que venha a aposl.!ntar
se, pnr h:tvt.:r l..'ilJllplct;uln n tcmrn dc serviço nccc.ssúrio ou por 
incap:t<..:idadc físi,;;l, 11 dir~:itt~ de rt:rmanQnda no imóvel rcsidcnciul 
Ue prnpricd;tdc da ClllpH:~;r dt• qllc roi cmprq•.adn, por um número de 
lllCSCS CUITCSpllrHkllll: ,Jil lllÚIICfil de :llhlS dt.: sc.:rviÇLl prestadO 1'1 dita 
emprcsa. 

Par{l~rafo únil!n. Sc :t aposentadoria por Incapacidade f'ísicl' 
htHtvcr ill..'illTtdu ;Jttll..'\ dll peri,ldil IIOflllal para ser alcançadu a 
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nposcntadoria por tempo de serviço, o tempo de atividadc do tra· 
halhador scr{l contado cm dobro, para efeito do que dispõe este arti· 
go. 

Art. 2• Esta lei serit regulamentada no prazo de sessenta (60) 
dias, 

Art. 3'' Esta lei cntru. cm vigor na dttta de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

J ustiOcaçio 

Entre os problemus sociais hoje merecedores da maior atenção 
de governantes c legisladores está o problema da habitação. 

Nüo obstante o esforço que tem sido feito nos últimos unos, 
pelos sucessivos governos de nosso Pais, perduram duas csp~cics de 
dcs:1justc na {lrea habitacional: a primeira é o permanente desencon
tro entre a oferta c a procura de habitações: c, a scgundn, é uma certa 
incompatibilidade que persiste entre o poder aquisitivo dos que 
percebem remunerações modestas c o preço de venda pelo qual são 
oferecidas as chamadas habitações populares. 

Desse duplo dcsujustc resulta a exist~ncia de uma situação social 
gruve, marcada cm todo o País pela marginalização urbana crescente 
dus cumudus mais pobres da população. E chamo de marginalização 
urb~ma t1 fixuçào de contingentes populacionais cada vez maiores em 
úreus pcrif~ricas t1s cidades- ou mesmo inseridas no seu perímetro 
-não dot<Jdas de quaisquer serviços de infra~estrutura. 

O crescimento das zonas de r aveias no Rio de Janeiro, em São 
Paulo. Salvador, Recife ou Brasília, tem atingido a proporções 
impressionnntcs nos últimos tempos. A favela, onde quer que venha 
a aparecer, exprime sempre um problema social de alto efeito multi
plicador. Gera outros numerosos problemas de efeito degradante 
pum todo o aglomerado urbano circundante u ela. 

É tempo, 'portanto, no meu entender, que fora dos quadros rígi
dos e maiores das grandes políticas que objetivam solucionar a m~~ 
dia c longo prazos o problema da habitação popular no País -
procure~se objetivar tamb~m medidas outras, p'equenas, de alcance 
limitado, mas, nem por isso injustas, inoportunas, ou indesejadas. O 
que proponho neste projeto é uma dessas medidas. Ela vai ao encon
tro de um problema real, de um problema constatável com freqUên
cia através de todo o Brasil. Refiro-me ao empenho das empresas, no 
sentido de recuperarem as residências cedidas a antigos empregados 
que vieram a aposentar-se. 

O uposcntado de qualquer categoria, no Brasil - onde a duru
ção média da vida h uma nu~ curta- gemi mente~ um indivíduo que 
nf10 nwis dispõe de condição para o trabalho. Não tem meios para 
ampliar sua receita mensal e nem muitos menos, condições para ini
ciar umu nova atividade. 

Como .:1 situ.:u;ão é essa, o aposentado, em particulnr o operário, 
tem de viver dt1 que recebe do INPS e de outrus eventuais vantugens 
que, cm alguns C~ISOs,lhc são oferecidas pelo antigo empregador. 

Uma dessas vantagens, para exemplificar, é a concordància de 
algumas empresas no sentido de que o antigo empregado continue 
ocupanéio a pequena casa de sua propricdüde que lhe foi entregue 
untes da aposentadoria. 

Algumas empresas, todavia, não seguem essa orientação hu
manit!triu - muito ao contrário- e isso causa desagradáveis trans
tornos a cheres de família, de pequenos recursos e ils vezes com gran
des encargos que se vêem de repente, no outono da vida, à r rente de 
uma dificuldade intransponível- u de encontrar umo nova casa pu
ra morar- para n qunl não têm nenhuma saída. 

Por que, pois, não se reconhecer, através de lei, direito de permu
n~m:ia do :~pnscntadu nos imóveis da empresa, qm: lhe dê pelo me
nos um pouco mais de tempo para solucionar melhor seu problema'! 

1:: o que ohjclivo através deste projeto de: \t:i que on1 apresento, 
lJUe apenas amplia, ern determinado sentido, disposiçf10 cm hoa horu 
jú postu cm vigor através do Decrcto~lci 111, 1.534, de 13 de ubril de 
1'>77- ll arti~o ]1• lh:sse diploma- c o fa1. através de medida não 

c •' 

con!litantc com outras quaisquer leis que regem o inquilinato e em 
perfeita consonftncia com a tradiçilo brasileira de seguridade social. 

Sala das Sessões, cm 4 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres. 

(;Is Co111i.l',\'tjes th• Cotlxtitufçcio e Justiça t• de Economla.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1977 

Dispõe sobre troco obrigatório e dá outru pro•ldênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• ~ obrigatório o recebimento de cédulas de qualquer 

valor, da moeda corrente do País, nos estabelecimentos públicos ou 
privados, cm pagamento de bens e serviços, desde que a quantia a ser 
puga seja igual ou superior a um décimo do valor da cédula apresen
tada. 

Parágrafo único. Quando o vendedor não dispuser de moeda 
divisionúriu para dar ou completar o troco devido, o acerto de contas 
dcvcrú ser feito sem prejuízo do comprador, inclusive, na impossibili .. 
dade de soluções intermediárias, com a dispensa de pagamento. 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra
zo de sessenta (60) dias, estabelecendo sanções para os infratores, em 
multus vinculadas a percentuais do maior salário mínimo vigente no 
Puís. 

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
rcvogadus as disposições em contrário. 

J ustiOcaçio 

Ao legislador. em nosso entender, todos os assuntos de interesse 
público devem merecer atenção. Tanto as grandes questões, que 
envolvem gruvcs ou sutis problemas institucionais, quanto os pe
quenos desujustes cotidiunos, sempre que esses desajustes gerarem 
prejuízos c aborrecimentos, ou ferirem direitos. 

Esse problema do troco miúdo, que todos nós brasileiros conhe
cemos trio bem, situa-se na larga c diversificada categoria dos 
assuntos qut: estão a exigir pronta normalização, através de 
instrumc:nto legal~~ isso destinado. 

A existência de um problema, de uma situação irregular, se 
evidencia, no caso, nestas frases que estamos habituados a ouvir por 
toda parte, quando vamos pagar pequenas despesas: 

- Nfta temos troco. 
- Nfta podemos trocar 50 cruzeiros. 
- Nüo temos 20 centavos pura lhe dar. 
-Só se o senhor tiver trocado. 
Ora, evidentemente, nenhum de nós deseja criar problemas para 

~ingui:m. E. sempre que dispomos do dinheiro trocado para pagar o 
selo do correio, o jornal, a passagem de ônibus ou a ficha de telerone, 
nüo nos dispomos, por simples capricho gratuito, a tentar pagar a 
Ucspcsu de I,:! ou 3 cruzeiros com uma nota de 50. 

Mas, o que precisa ser considerado é que, se embarcarmos num 
colctivo c no momento de pagur verificarmos que a menor cédula 
que temos 11:1 r.:;.~rteira é Uc lO cruzeiros- é um direito nosso pagar a 
pnss:1gcm cum t.·l~l c r~,'Cchcr o troco ati! o último centavo, inclusive 
por'1ue a moeda corrente do País~ de curso r orçado c ninguém pode 
recusú-la. O que nem sempre conseguimos, registre-se. Se a passagem 
eustur menos de I cruzeiro, h{l sempre uns centavos sonegados no 
troco. O trocador nüo dú, nunca, 50 cenhtvos para atender, digamos, 
a um troco de 20 - mas; nUa hesita em sugerir que fa~amos isso, 
quando ele é o credor, impondo-nos um úgio descabido sobre o pre
co certo que temos o direito de pagar pelo serviço público que 
utilizamos. 

Hú outras diversas situuçõcs semelhantes, com algumas varia
ções. Uma delas, é a substituiçiio forçada dos ccntuvos devidos por 
h:llas, chicletes, fósroro e até fichas c vules. Ora, ninguém tem obriga
~·flo de chupm balas, caso não quciru razê-lo. Nem de colecionar moe· 
Lili l'iduci{lri~l dt.· cmissilo clnndestina. 

Existem, linalmentc, os casos cm que a soluçUo cncontrudn é 
ncgm ao interessado, que não dispõe do dinheiro trocado, o bem ou 
scrvi~.;o desejados. 
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Cabe, neste ponto, breve anúlisc desses incidentes, com vistas ao 
que existe de alusivo nos comportamentos que os provocam, 
relativamente ao desrespeito a direitos elementares, bem curactcri· 
zudos em lei. 

O primeiro aspecto a considcrur é que a não-c.xistência de 
moeda division(lri<l na mão de quem precisa fazer o troco a todo 
momento se cxplicuriu de três maneiras diferentes: 

a) por displicência pessoal do próprio, que deixou de providen
ciar a moeda divisionúria que devcrin, permanentemente, ter em 
mão, ou na gaveta: 

b) por desleixo da empresa, que não providenciou a parte que 
I he toca na solução do problema; 

c) por má-fé, da pessoa física ou da empresa, vinculadas ao fa
to, para gcrur um udicional ilícito na receita diúria. 

A verdade é que, com raros períodos de interrupção, as agências 
do Banco do Brasil espalhadas no território nacional têm, sempre, 
moeda divisionâria disponível para fornecer aos interessados que a 
elas recorram. Lembrumo-nos, a propósito, que h(t algum tempo 
atriiS os jornais de Brasília (cidade onde é endémica a falta de troco) 
publicaram matéria chamando a atenção dos comcrcinntes para isso. 

Quanto ao recurso maroto de substituir o troco devido por 
balas, chicletes, fósforos e outras tolices, ~ uma prática que colide 
frontalmente com o que estabelece o art. 863 do Código Civil: 

.. 0 credor de coisa certa não pode ser obrigado a receber 
outm, ainda que mais valiosa." 

Outro artigo do Código Civil, o 995, dispõe que ... 

~·o credor pode consentir em receber coisa que não seja 
dinheiro, cm substituição da prestaçito que lhe era devida." 

Observe-se ui a expressão "pode consentir". Ora, se pode con
sentir, pode recusar, de onde se dcprct:ndc qut: a pr{ttica de substituir 
um troco 'devido por qualquer coisu diversu dl! moed~l corrente só 
o;crú factivl!l. cm tcrmos legais, se estiver apoiada, t:lll cudu caso, na 
concordfmcia explícitu do recipiendúrio. E nfw se argumente, a 
propósito, que :1 importúncia sonegad:t é geralmente pcquen:1. Esse 
detalhe não desc:mtcteriza o eshulho pn:scntl! no fato, sempre que 
O<.:orrt:. 

Se a solu~:Oo do problema da falta de troco, cm determinado 
caso, for procurudu pela dl!cisi'lo de não vender, isso viria a colidir 
com a disposição contida no artigo 1~', inciso I, da Lei nv 1.521/51, 
que "altcru dispositivos da lcgisl:tçfto vigente sobre crimes contra a 
economia popular", O inciso em questão define um desses crimes, 
nos st:guintes termos: 

--rccusur individualmcntt: cm cstabclccimcnto comercial 
a prestação de serviços essenciais it subsistência; sonegar 
mercadoria ou recusar vendê-la a quem estcjot cm condições 
de comprur a pronto pagamento". 

Argumc:ntm-sc-ú, talvez, que o assunto de que trata este projeto 
c~tbcria melhor cm regulamentos internos, cm normas de serviço ou 
códigos municipais. 

Concordaremos, no sentido de que a maioria desses regulamen
tos c assemelhados jú dispõem a respeito. E, todavia, o problema aí 
cst{t, vivo, presente, constante, gerando atritos nos ônibus, nos 
guichês c criundo cmbttraços para muitos. Tudo o que j(t existe a 
respeito é, portanto, inoperante. 

Cabe, inclusive, lemhmr que vinte ou quanmlí.l ccnt:tvos per
didos por dia nào é, ao nm do rnés, quantia desprezível, se quem a 
perde é um entre os milhões de heróicos patrícios quc sobrevivem 
com o salitrio mínimo. f:. c.xatmncntc pensando neles que for
mulamos csttt proposição. 

A lei ora prevista é de fttcil regul:tnlcntaç:io, frisamos, pelo fato 
mesmo dt: que suu obscrvúncia tcrú fiscais clicicntcs cm todos que 
conheçam c qut: vivam o assunto. Aqueles, cm particular que por 
estarem no limiar da miséri:t, não podem (c nrto devem) abrir mfto de 
st:us escassos ccnt:tvos. 

Situ estas, nossas si111p1~·,ri:~s rattJt:s <.:111 iibllllLl atl prnjeto. 

Que os Senhores Scnudorcs prestem a ele, esperamos, com o 
ttlto apreço it coisa pública que marca esta Casa, em todas as suas 
ações, a singela homenagem democrática de um exame objetivo. 

Sala das Scssncs, cm 4 de mm o de 1977. - Vasconceio• Torm. 

( ;Js Comi.I'Stit•s dt Constituição e Justiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI SO SENADO N• 74, DE 1977 

Inclui prefeitos, vlce-prefeltos e vereadore• entre o• 
contribuintes facultativos do IPC. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I'' O artigo número IOdaLcin•6.017,de31 de dezembro 
de 1973, que altera a legislação do Instituto de Previdência dos 
Congrcssist~ts c d:'t outras providências, passa a ter a seguinte redu
ção: 

- Poderão ainda contribuir facultativamente para o IPC, os 
prcfdtos, vicl.!-prcl'cito.'i, vcreadMcs c os funcionúrios do Congresso 
N:~cional, 

~ 1 1' A pensfio devida aos contribuintes facultativos a que se re
fere este artigo, tica suhordinadu ao recolhimento mensal mínimo de 
noventa c seis prestações c será calculada proporcionalmente aos 
anos de contribuiç~o. 

~ 21' Aos hcncliciúrios dos contribuintes falecidos antes de 
complct:tr as novt:ntas c seis prestações de carência, será atribuída a 
pensão mínima corrcspondt:nte aos anos de contribuição. 

Art. 2' O Instituto de Previdência dos Congressistas tomará 
as providC:ncias nect:ss{tri:ts ii regulamentação desta lei no prazo de 
sessenta (60) dias. 

Art. 31' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas :ts dbposicõcs contrúrias. 

Justlflcaçio 

A atividade política exercida em qualquer plano da vida nacio
nal, no <.h:scmpcnho de mandatos elctivos, ocupa o tempo útil das 
p~.:sso:1s que :1 el:t se cntrcgam, muitas vezes cm prejuízo de seus in
tcrt:sscs prnfissilHWis. 

Todas :os twçiics que vivam sob regime dcmocr:ítico precisam de 
cidadãos que se disponh;,un a arcar com os ônus da vida pública, 
p:tra o descmpt:nho das diferentes funções eletivas, necessárias à 
dinamit.:u;Jo do Estado. 

Justo C que esses cidudüos tenham compensações materiais e 
sejam g:tr:mtidos na adversidade, atravês de sua inclusão num plano 
prcvidcnciürio espechtl. 

Os hcnelicios asst:gurados através de um organismo prc
vidêtH:i:'trio nüo envolvem ht:ncsscs ou privilégios dos que o rece
bem, cm prejuízo de terceiros, porque os planos previdenciúrios, 
nunca scrft demais 1t:mbrar, rt:pousam no mutualismo, na contribui
ção de todos, com vistas HO intcrc:sse de todos c de cada um. 

Nfto t!Xistc, outrossim, contra-indicação à ampliaçlto do quadro 
de ussociados de um órgão quulqucr de previdência já em 
funcionamento. Sc esse órgão é bem organizado c estruturado, 
quanto maior número dc contribuintes vier a ter, maior seu volume 
de receita c de rt:cursos para ~!tender aos segurudos. Contudo, o 
gigantismo deve ser evitado, pois. :1 c.xperiência j(l mostrou o mnl de
sempenhn d:ts org:tnitaçõt:s que cresceram dcmuis. 

Existcm hoje no Brasil mais de 25 mil prefeitos c vice-prcfeitos e 
~..:erca de 40 mil vert:adorcs - c este projeto vt:m criar para eles a 
ro~sihilidade concreta de urna uposentadoriu especial. 

f\'l ui tos dos brasileiros que exercem essas funções elctivas slto 
pcssoas rnmh.:stas, pcqucnos comerciantes ou esressas de antigas 
:ttividadco; :trtes:mais atraídas a certo momento p:tra disputa cldtorul 
c..• p:tra o ~<.:rvh;n :'t comunidade:. 

Sfto, outras vct.cs, profissionais liberais c empresúrios prósperos 
qu<.:, tndavia, sempre :1 serviço de uma vocaçi'io que os chama ti vida 
pltblica :th:tndnnam, <.:m parte ou totulmcntt:, seus intt:rcsscs 
particul:tr<.:s, par:t mdhor atendert:m aos compromissos que, por 
vontad~..: prúpria, vieram a assumir. 
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A NaçUo n11o os deve castigar por isso, observo, 
Os que jli siio contribuintes do INPS ou do IPASE poderiio 

acumular os proventos das uposcnt<~dorius nsscgurnd:Js por esses 
Institutos com a nova aposentadoria que vier a ser assegurada pelo 
TPC. E os que nf10 forem contribuintes desses Organismos - caso, 
talvez, da maioria- tcr~o nu uposl.!ntadoria do IPC uma garantia 
linancdra mínima, mas cfctiva, pura;~ sohrcvivência. 

O INPS c o IPASE são Organismos gigantes. Niio seria 
conveniente incluir nch:s mais umn categoria de: sr.:gurados. Ao passo 
que o IPC, com um quadro de <JSsociados relativamente pequeno, 
poderá, sem qualquer prcjuílo para o atingimc.:nto de suas atuuis li na~ 
!idades, ampliar-se um pouco mais, rcc~.:hcndo u contribuição 
facultativa de prefeitos, de vicc-prcfcitos c de vercudorcs, brasileiros 
que têm com os patrícios membros do Congresso Nacional a afinida· 
de de exercerem mandatos clctivos. 

Estas sUo us minhas razõcs, cm apoio ao que está previsto no 
projeto de lei que ora entrego t1 súhia considcração dos Senhores 
Senadores. 

Sala das Sessões, cm 4 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres. 

LEGJSL,I Ç,l O CITA DA 

LEI N•6.017, DE31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Altera a legislação do Instituto de PreYidéncla dos Con· 
grossistas, e dá outras pro•ídênclas. 

Art. 10. Podcriio, ainda. contribuir facultativamente para o 
IPC, os funcion:lrios do Congresso Nacional, ficando a pensão a 
estes devida subordinada ao recolhimento mensal mínimo de noven
ta e seis prcstaçõcs c será calculada proporcionalm~:ntc aos anos de 
contribuição. 

Par:lgrafo único. Aos benefici:lrios dos contribuintes falecidos 
antes de completar as noventa e seis prestações de carência, serã 
atribuída a pensão mínima corn:spondentc aos anos de contribuição, 

(Às Comissõe.\' d(! Constiwiçlio (! Justica. Dire!tora (!de Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 75, DE 1977 

Introduz modificação na Con,.,lldaçiio das Leis do Tra· 
balho. 

O Congresso Nacion:d decreta: 

Art. I• O art. 164, da Consolidação das Leis do Trabalho, pas
sa a vigorur com a seguinte redução: 

"Art. 164. As empresas com mais de cinqUenta (50) 
emprcg<1dos que, a critério da <~utoridadc competente, estive· 
rem enquadradas cm condiçÕ!.'s t:sltlhelccidas nus normas 
expedidas pelo Departamento de Segurança c Higiene do Tra· 
bulho, mantcrr1o. obrigatoriumcntt:, serviço cspcciulizndo em 
segurança c high:nc do trabalho c constituirão Comissões 
Internas do Prcvcnçiio de Acidentes (C I PAs). 

~ I• O Departamento Nacional de Sc~uranca e Higiene 
do Trabalho dclinirú us caractcrfsticas, atribuições e 
quulillcaçuo do pessoal cspocializado cm scguranca e higiene 
do truhulho. 

~ 211 As Comissúcs lnt~.:rnas de Prcvcnçün de Acidentes 
(CIPAs) serão compostus de representantes de empregadores 
e empregados c runcionnrão segundo normas lixadas pelo 
Dcpurtumcnto Nacionul de Scgurnnça c 11 igicnc do Traba
lho," 

Art. 2o Esta lei cntraril cm vigor na data de suu publicação. 
Art. 3Y Rcvogumwse us disposições cm contrário. 

J ustlficação 

A l'orturiu n' 32, do Ministério do Trnbulho, foi cditudu pura, 
justamente, cstublcccr ns condições a que se rcrcrc o urt. 164 du 

Consolidação e que enquadram ou não as ;empresas empregadoras 
nu obrigatoriedade de manter serviço especializado em segurança e 
higiene do trabalho e de constituir Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes (C I PAs). ; 

Tal portaria, dentre outras coisas, estubclece que somente as 
emprcsus com mais de 100 empregados estão sujeitas à exigência 
atr:ls referida. i 

Entretanto, além de as empresas com nienos de 100 empregados 
constituírem a maioria absoluta cm nosso PuJs, é nelas (nas de peque· 
no c médio porte) que ocorrem os maiores índices de acidentes do Ira· 
b:dho. I 

Ali:ls, nos países em desenvolvimento ~ como o nosso - as 
pequenas e médias empresas têm papel acentuadamente mais desta· 
cada do que as grandes e toda e qualquer legislaçiio trabalhista 
destinada a ser obedecida por empregadore,s niio pode desprezá-las 
sob pena de divorciar-se da realidade. São as pequenas e médias 
empresas que controlam u maioria dos ramos comerciais c indus
triais e que têm participação predominante no volume c valor da 
produção, assim como no pagamento de salários e aquisiçiio de ma· 

• • I 
tCfiUIS. Í 

No Brasil, entre 360.000 empresas industriais, nada menos de 
340,000 empregam menos de cem pessoas: qualificando-se, pois, co
mo pequen:IS empresas que, diante do art. 1~4. CLT.,tal como se en
contra redigido e diante da mencionada Pqrtaria n• 32, paradoxal· 
mente encontram·se desobrigadas de fazer a prevenção de acidentes 
do trabalho. ' 

Os dados aqui mencionados foram citados pelo engenheiro 
Fernando Nunes de Lima, perante o XV 'congresso Nacional de 
Prcvcnçiio de Acidentes do Trabalho, de qu~m. aliás, também partiu 
a sugestão para ampliar-se às pequenas e mÇdias empresas a obriga
toriedade contida no art. 164, da Consolidação. 

O nosso projeto, alterando a redaçiio !do referido dispositivo, 
encampa a sugestão. i 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLA CÀ O CITA DA 
I 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' D~ MAIO DE 1943 
Aprova a Conoolldaçio das Leis dei Trabalho. 

! 

' ..................................... ! ................... . 
SEÇÃOII 

I 

Prevençlo de addentos 
• i 

Art. 164. As empresas que, a critério da autoridade competen-
te em matéria de segurança e higiene do trabalho, estiverem enqua
dradas em condições estabelecidas nas norm1s expedidas pelo Depar· 
tamento de Segurnaça e Higiene do Trapalho, deveriio manter, 
obrigatoriamente, serviço especializado em segurança e e em higiene 
do trabalho e constituir Comissões lntcirnas de Prevenção de 
Acidentes (CIP As). l 

§ i' O Departamento Nacional de Segyrança e Higiene do Tra
balho definirá as características do pessoal especializado em segu· 
rança c higiene do trabalho, quanto às atribuições, à qualiflcaçiio e à 
proporção relucionada ao número de empregados das empresas 
compreendidas no presente artigo. 1 

(C I P~s~' se~;. ~~~~~~t:: ~~te~~;;es~~ta~[~:e~~ã~m~~e~~~~e~te: 
empregados c funcionarão segundo norma~ fixadas pelo Departa· 
monto Nucionul de Segurança e Higcne do Ttabalho. 

...................................... i"""'""''''' .... 

(Às Comissões de Constltulçdo :e Justiça, de Legislaçdo 
Social e de Economia.) i 

i 
O SR. PRESIDENTE (Jo>t Lindoso) ..l. Os projetas lidos serão 

publicados c, posteriormente, remetidos às c~missões competentes. 
Sobre u mcsu, requerimento que vai seô lido pelo Sr. I•·Sccrctâ· 

rio. I 
I 

I 
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t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 105, DE 1977 

Senhor Presidente, 
Rc:quciro nos tt:rmos regimentais, :r transcrição nos Anais do 

Scn;rdo Federal, da cxcclcrllc rr.:portagr.:m do jornalista Francisco 
Mascarcnlws, publi1 . .'ildo no Correio Braziliensc cm 10 de janeiro do 
corrente, visando trs cnrncnwraçôcs do "Dia do Taquigrnfo'\ que 
bem consubstanci:r o nosso pensamento a respeito dessa operosa 
chtssc que tnnto dignifica us trab;rlhos do Senado Federal. 

Sala lhls Scssln:s, L!lll -t dL•maio de 1977.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (.losé Lindoso) - O requerimento lido 
scr(a publicudo c, ntJs termos rcgimcntais, submetido ao exame da 
Comissão Din:tora. 

Passa-st.: !r 

ORDErV. DO D!A 

Discussfw, cm turno único, do P:m:ccr da Comissão de 
Relações E.xtcriurcs suhrc a Mensagem "' 62/77 (n• 97/77, 
na origr.:rn ), dr.: I X de.: ~1hril do corrr.:ntr.: ano, pela qual o 
Senhor Prr.:sidc.:ntt: da Rt:pllhlica submr.:tc.: ao St:nado a esco
lha do Senh<>r Raul Henrique Castro Silva de Vincenzi, 
~linistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a funç:,o de Embai.,ador do Brasil junto à República 
do Chile. 

A matGria constante da Ordr.:m do Dia, nos termos da alínea 
"h" dn art . .J01 do Regimento Interno, devr.:rú ser apreciada cm 
s~.:ss~o sccrr.:t:1. 

Solicito dos Srs. funcion:'1rios as providências necessárias a fim 
de scr m~mtillo o prc.:c~o:ito rcgim!.!ntal. 

( :1 .H'.I'Siio toma-se ,\·ecrt•fll às /8 hora .I'!' -10 minwos e \'Dita 
ll.\'i'f ptihlica às /8 hora,,· t' 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Scnudor Vasconcelos Torn:s. 

O SR. VASCONCELOS TORRCS (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente.:, Srs. Sc.:nadorcs: 

Compnrcço t1 trihun:1, no dia ti!.! hojr.:, para ~1bordnr diversos 
assuntos de alta rclev:inda. 

1) Tenho acompanhado, com total intc.:rcsse, o movimento dos 
morudorcs de Corwcabana, no s~.:ntido de que a úrea, onde 
anteriormente sr.: situava ll Forte do Ex~rcito, scju prt:scrvudu da 
"febre do espigão". Hipoteco minha integral solidariedade aos que, 
sufocados pclu selva Ur.: flcdra, lutam t:orajnsamentc para que haja 
um pouco mais d~: verde.: c de.: ur, rrim:ipalmr.:ntc paru as criunças que 
nuquclc buirro vivc.:rn !.!lll grande número, 

A Caixa Económica Ft:Uerul <lúquiriu a úreu, c anuncia-se que 
vúrius construções ser:ío cdillcadas naquclc local, inclusive um hotel. 
Fato esse qur.: m~.:rc.:ccu nwnifcstaçrw contr:lriu por parte do Clube de 
Engcnhariu do Rio de J:mc.:iro que, segundo o seu presidente, o 
Engcnh!.!iro Gcnlldo Bastos Reis, "u construção só iria beneficiar 
grandes grupos comerciais, principalmente os cstrungciros, e ucuba· 
ria por prejudicar a popnlaç,Jo,jú que a prah1 do Arpoador, uma das 
muis frelJUentadas da Zona Sul, fatalmente transformur-sc-ia em 
praia purticubu, comojú awntr.:c~.:u 1.:111 frc.:ntc ao Shr.:r~tlon Hotel." 

O Presidente do Clube de Engenharia é de opinWo que o melhor 
pura o município seria ;1 troca do terreno por uma úrea na Cidade 
Nova, conforme: proposta do Prcl'dto M<1rcos Tamoyo, onde os ter
renos, devid-o ao pri.!CO menor do mr.:tro quadrado, seriam maiores 
do que os ~6 milnu:1ros quadrados d~1 úrea do Forte, permitindo u 
construçrto de vúrins conjuntlls hubitL1ciom1is pum u clusse média, 
junto aos locais dr.: trabalho. 

Alirmou esse conceituado Engenheiro que "a construção de um 
luxuoso hotel não se coadurw com o momento atual de dificuldades 
que o País atravessa, qu~nulo hú um r~.:cesso no sctor de obras, como 
rcrrovius c rodovias. Ln~ o. scria mulélico ii população", 

Sr. Pr~sidenlc, Srs. Scn:Jdorcs, fico pensando como a lei da fu
s~o não est(l funcionundo, mas, nem por isso deixo de louvar o 
procedimento firme do Prefeito Marcos Tamoyo, que lança mão de 
todos os meios r>ossiveis, no intuito de qur.: os moradores daquele lo
cal possam usufruir de um espaço livre de poluição. Prova disso é a 
recente oferta Ceita pdo Chefe do Executivo carioca, de terrenos da 
Cidade Nova, cm troca da úrea do Forte de Copacabana. Entrou, 
S. Ex•, em cantata com o presidente da Caixa Económica Federal, 
Sr. Humberto Barreto, dizendo-lhe que o projeto da Cidade Nova 
inclui a construção de prédios residenciais, financiáveis através do 
sistema de cooperntivus, c que se a Caixa pretende construir esse tipo 
de prédios na úrea do Forte, a preCeitura está oferecendo um local 
melhor. 

Segundo declarações do Prefeito Tamoyo, o presidente da Caixa 
cst{l bastante interessado cm trocar a área por outras do município. 
E se a troca for cCetivada, a cidade se livrará de um espaço vazio 
urbano, que scrú substituído por uma grande área de lazer. 

O projeto da Cidade Nova está orçado cm Cr$ 300 milhões, 
com financiamento do Banco do Brasil. No local, a preCeitura preten
de oCerecer moradia a 63 mil pessoas e, depois de concluída a sua 
urbanização, dotar a área de serviços de inrrn-estrutura. 

Os moradores daquela cidade, segundo o Prefeito Marcos 
Tamoyo, serão beneficiados, em termos de localização, porque 
estarão concentrados no centro geométrico da mais populosa 
microrregião do Município, que abrange o Centro, a zona portuária, 
o inicio da Avenida Brasil, o acesso à Ponte Rio-Niterói, os bairros 
da Tijuea e São Cristóvão, e através dos túneis e ligações viãrias, o 
acesso filei! aos bairros da Zona Sul. O gabarito médio dos edifícios 
residenciais ser:'1 de 15 andares, mas, em certas áreas, entretanto, de
verão ser construídos edifícios com 25 pavimentos. 

Lamentavelmente, o financiamento do local onde se situa o 
Forte n:,o foi possível, tendo cm vista que o preço solicitado pela 
Caixa Económica Federal - 750 milhões de cruzeiros - elevaria, 
cm muito, a capacidade de endividamento da Prefeiturn do Rio de Ja
ndro. 

Conclamo- Sr. Presidente, Srs. Senadores- os dirigentes da 
CEF e, respeitosamente, apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, o honrado General Ernesto Geisel, no sentido de que 
atendam aos npelos do laborioso Prefeito Marcos Tamoyo, apelo 
esse que é dele, sim, assim como é meu, mas, principulmentc é o cla
mor daquela comunidade sofrida da Cidade Maravilhosa. 

2) O segundo nssunto, Sr. Presideine, é que, recentemente, o 
honrudo Sr. Ministro da Saúde expressou a sua estranheza Cace a 
pronunciamentos de m~dicos brasileiros, residentes no exterior, que 
abordum problemas de saúde em nossn Pútria, c não sei se mal asses
sorado - o que sincr.:rarnente desejo acreditar - citou o nome do 
grande cientista patrício, Dr. Abrahão Ackermann. 

A injustiça cometida- possivelmente de boa-fé- não isenta o 
Ministro Almeida Machado de ter "entrado numa Cria". Toda classe 
médica brasileira solidarizou-se com o médico patrício, mundiulmen
lc consagrado. 

O fato é que Abruhão Ackcrmann vive no Brasil há 40 anos, e, 
de vez cm qu:mdo, é chamado ao Exterior, a fim de proCcrir conferên
cius c pall.!stras, Recentemente, cs.tevc em Nova Iorque, colaborando 
nos trabalhos do Departamento de Pesquisas Neuro-oftalmológico, 
da Universidade nova-iorquina, e ali pôde comunicar a descoberta 
que fr.:z da etiologia de um distúrbio oculur, de agora cm diante, evi
ta mio dezr.:nas de opcraçõr.:s. 

O Dr. Abrahi10 Ackermann explico, com suas próprius pu
lavras. o quanto está choC<idO com u assertiva o titular du Saúde, Diz 
ele: 

"Sinto-me autorizado u emitir opinião sobre assunto 
desUI natureza, porque, durante toda a minha vida, tenho 
lutado pela r.:h:vaçào do padrão médico brasileiro. Isto, 
comrwrr.:ccndo i.l inúmeros congressos como reprcscntunte do 
Brasil, sem únus puru a Nnçào: cluborando trabalhos de rele
vo, um dos quais reproduzido cm revistus do mundo inteiro: 
percorrendo, u minha cusw. todo o llrusil (Bnhiu, Pernum-
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buco, Sergipe, Alngoas, Rio Grande do Norte, Paranã, São 
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Brasília c outros Estados) para divulgar conhecimentos e 
rcatualizar médicos a quem o acesso da bibliografia é difícil; 
finalmente, dedicando parte da minha vida - cinco horas 
por dia - gratuitamente, ao ensino e aperfeiçoamento da 
neurologia a jovens médicos, na Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro. 

Vale ressaltar que não desconheço os dispositivos do 
Código Penal sobre o astunto da minha entrevista c, com 
muito mais razão, 'o Código de l;tica Médica. Mas não estou 
alheio às dificuldades com que se defronta o cidadão comum 
quando tem que recorrer à Justiça cm defesa dos seus direi· 
tos. O próprio Governo reconhece isto quando, em boa hora, 
prcconi;ou a reforma do Judiciário." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas minhas palavras significam 
a homenagem que presto, assim como a integral solidariedade que 
hipoteco ao cmérito c brilhante cientista brasileiro, Dr. Abrahão 
Ackermann. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fusão do Estado do Rio de 
Janeiro com a Guanabaral que tanto defendi, e continuo defcn· 
dendo, foi, todavia, madrasta para a Liga Fluminense Contra o Cân· 
ccr. Até então, o governo numinensc, compreendendo o alcance se· 
cial da obra, dava todo apoio e incentivo à construção d~ um hos· 
pital; depois de constituída a nova unidade da Federação, nem mais 
um auxílio e, agora, o quadro é deveras dramãtico. 

O benemérito médico Dr. Humberto Milton Dantas, de quem 
me orgulho de ter sido contemporâneo no Colégio Brasil, está se 
vendo a braços com dificuldades imensas, e só não desanimou 
porque é um temperamento forte, mas, mesmo assim, não dissimula 
a sua tristeza, face iJ ausência total de estímulos para prosseguimento 
daquela instituição de caridade que é o Hospital do Câncer, 

Daqui desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, endereço 
veemente apelo ao Dr. Torloni, do Serviço Nacional do Câncer, que 
é um homem compreensivo c patriota, para que, embora já tenha 
ajudado ao hospital, propicie mais elementos financeiros e ceda 
equipamento c material permanente, c atenda aos apelos do único 
Senador da ARENA do Rio de Janeiro, no intuito de visitar aquele 
hospillll, situado na rua La Sallc, n• 12, cm Nitcrói. 

A Liga Fluminense Contra o Câncer recebia um tipo de ajuda 
denominada Outros Custeios, que se tratava de uma verba paga à 
Liga sob forma de exames preventivos, ao preço de 5% do salário 
mínimo. E os dinheiros recebidos eram aplicados de acordo com a 
distribuiçi•o arbitrada pela Divisão Nacional do Câncer, de tal modo 
que o hospital está, praticamente, com as suas obras concluídas, 
capaz de oferecer convénios com Instituições de Previdência. No 
entanto, além da morosidade com a qual a Secretaria de Finanças do 
Governo entrega as verbas, jú no final dos gastos, também o fato de 
apenas tocar-lhe CrS 240.000,00, classificados cm outros custeios. 
Assim, não é possível concluir o restante das obras c adquirir o resto 
do l!quipamcnto e matcriul necessários, os quais possibilitaria esses 

conv~nios. 
Assim. rica registrado o meu apelo às uutoridadcs competentes, 

no sentido de. o mais breve possível, atenderem a esses justos 
reclamos do povo numincnsc 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Venho chamar a atenção desta Cusn para um assunto que consi

dero importante no presente quadro político-institucional brasileiro 
c que l!st{l a exigir uma nova c urgente modilicação no texto de nossa 
Carta Magna. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à necessidade de permitir-se no Pais o 
voto dos analfabetos, face :Is recentes modilicaçõcs introduzidas na 
lei mainr, pela Emenda Constitucional n' R, de 14 de abril último, 
promulgada relu S~.:nhor Prr.:sidcntc da República. 

Explh:urci, Sr. Presidente, cm que razões me baseio paru lcvan-
1<~1' a prcst:ntc qu~:st~o. 

Antes dessa modilicaçilo a que aludi, a disposição constitucio
nal qw: t:stahclccia critt!rios numéricos para a escolha de deputados à 

Cf1mara Federal c~a o art. 39, cujoS 2?, com as suas alíneas, tinha a 
seguinte rcdaçno: 

"§ 2• O número de deputados por Estado será estabele· 
cido em leL na proporção dos eleitores nele inscritos, confor· 
me os seguintes critt:rios: 

a) uté cem mil eleitores, três deputados; 
b) de cem mil c um a trés milhões de eleitores, mais um 

deputado para cada grupo de cem mil ou fraçiio superior a 
cinqUenta mil; 

c) de três milhões e um a seis milhões de eleitores, mais 
um deputado para cada grupo de trezentos mil ou fraçiio su· 
perior a cento e cinqUenta mil; 

d) além de seis milhões de eleitores, mais um deputado 
para cada grupo de quinhentos mil ou fração superior a 
duzentos e cinqUenta mil." 

Pela Emenda Constitucional n• 8, de 14 de abril de 1977, o art. 
39 c seus** 2'.l, 3? c 4? passam r, sc.:guinte forma reducional: 

"A ri. 39. A Cf<mara dos Deputados compõe-se de até 
quatrocentos c vinte rcpn:scntantcs do povo, eleitos, dentre 
cidadãos muiorcs de vinte c um ;:mos e no exercício dos direi .. 
tos políticos, por voto direto ~ sccreto, cm cada Estado e Ter
ritório. ........................... ····· ...... ············ * 2t.l Obedecido o limite máximo previsto neste artigo, o 
número de deput"dos, por Estado, será estabelecido pela 
Justiç" Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente à 
populuçào, com o reajuste necessário para que nenhum Esta· 
do tcnhu m:!Ís de cinqücnta c cinco ou menos de seis 
depullldN . 

~ 3'' Excetuado o de Fernando de N óronha, cada Ter· 
ri tório será rr.:prcst:mado, na Cf1mara, por dois deputados. 

* 4'.' No calculo das proporções em relação à população, 
não se computarú o do Distrito Federal nem a dos Territó
rios." 

O que desejei tornar cvidl•ntc, confrontando os dois textos, é a 
substituição do fato r nl1mcro <.h: ddtorcs pelo f:1tor população, para 
fundamentar " nx"çiio, pela Justiça Eleitoral, do número de 
representantes de cada Estado na Câmara Federal. 

A partir do momento em que a populaçr1o inteira passar a servir 
de rcli.:rênciu bl1sica para o núml!ru dto: Deputados Federais atribuído 
"c"da unid"dc da Fcdcraçf.a, em lugar do número de eleitores, pare· 
cc-me cl:tro que os membros ch:ssa populaçrw impedidos de se alista· 
rl:m como eleitores, pt:lo f:1to d:: serem an:dfabetos - conforme 
preceitu" o art. 147, s 3'', alínc" a da Constituição Federal- passa· 
rão a estar "n.:pn:sentados" no Congrc.:sso Nacional, após a próxima 
eleição, por Deput"dos de cuja escolha eles não participaram. 

Seria, pois, opMtuno que se encontrasse sem demora a fórmula 
através da quul a totalidadt.! t.los indivíduos maiores da Nação 
viessem a participar, pc\o voto. de sua vida política. 

Analfabetos j{1 votmn, cm difcrl!ntcs puíscs, c a t:xtinçào do 
impedimento cxistcntc na legislação brasileira, relacionada com isso, 
chegou a estar, inclusive, cm cogit:1çtjt.!s no pcríodo governamental 
do Presidente Castello llnmcn. 

Pois estú 11:1 hora, acho cu, de rt.!tomarmos a idéia, alargando n 
participaçiio popular nu vida pl1hlica do País c aperfeiçoando nossas 
instituiçÕt.!s. 

Ao argumento de que !'alt:1 ~10 :uwlfabeto condições para discer· 
nir c optur, cm matéria di! c~.~.:olha politica, cu diria quc esse argu
mento nasceu c consolidou-se numa ~poca cm que, pclas condições 
cntrio existentes, o st:r humano só se informavu da probh:máticn 
sociul I! polític:1 ntravés da leitura dt: textos impressos de diferentes 
csp~cics. 

Claro qu~ :1 tran-.miss:in Jc informa~.,·Ucs através de textos 
impressos ainda ncup:1 impol'tante lu~ar cntrt: os meios que influcn .. 
ciam ;1s tomada~ di.' pn~:h.::'1o pnr p:1rk dns indivíduos. 

Mas, outrl>~ d1vcr•,(]', :ll,:it)~ d~ comunicação de massu passarium 
a existir nestc IHlS!'ou tc111po. cumplcmentandn ou substituindo nqucle 
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monor<ilio instrumental da escrita que prevaleceu outrora - e o 
resullado dis.o i: que :o anulfabeto, agora, pode manter-se bem 
informado de tudo quanto se passa na sociedade de que faz parte, 
utruv~s 1.lt: seu rádio ~runsistor, da televisão c do cinema, estando 
hahilitado, por isso mesmo, u· formular c a emitir a sua opinião, 
escolhendo candidutos ~ uceitundo o programo de um partido políti· 
co. : 

Dir-sc-i1 que u opinião de um unalfabcto i: destitulda de vulor 
qualitativo. i 

A aõrmação, patu mim, scriu discutlvcl. Niio exalto o 
analfubctismo, uo contrúrio, mas, niio hesito em dizer que a capaci· 
da de de opção de um analfubeto pode ser superior a de um alfabeti-
7Jido. Pelo menos de um tipo de alfabetizado muito comum no 
Brasil. Certas qualidades de inteligência que marcam o ser humuno 
rodem perfeitamente p'rcscindir, acho cu, do simples domlnio de 
uma técnica - no casp a têcnica du leitura - desde que tenha 
uccsso, por outros meios, ao conhecimento neccssârio e à boa 
comrrccnsào do que se pussu na socicdudc de que faz purte. 

Este é o assunto que trago hoje à considcrução desta Casa, 
Senhor Presidente, na certeza de que a eventual solução que venha a 
ser cncontradu pura eh: terá o mérito de corrigir uma situação 
anómala - atendendo, ';também, da melhor forma ao legitimo intc· 
rcssc do País. : 

l'inalmcntc, Sr. Piesidcntc, por estur intcirumentc de acordo 
com o pron unciamentci feito pela Deputada Lygiu Lessa Bustos, 
minha eminente correligionária, feito na sessão do Congresso no dia 
4 de abril, peço transcrevê-lo na integra. 

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

DISCURSO; PROFERIDO PELA DEPUTADA LY· 
Gltl LESSA BASTOS, A QUE SE REFERE O SR. VAS· 
CONCELOS TORRES EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Sr. Presidente, : 
Hú di:cadas vem a !:lasse artística esperando a regulamentação 

de sua rroõssão. De ministério cm ministério, de grupo de trabalho 
cm grupo de trabulho, o :tempo escoa e tudo fica na mesma. Há cerca 
de seis meses foi enviada ao Congresso Nacional projeto contendo a 
referida rcgulamcntaçãoique, no entanto, por não corresponder aos 
anseios da classe foi retirado pelo Governo para receber as neccssá-
rius corrccõcs. ! 

Continu;Jm, no enàmto, os artistas na já eterna expectativa. 
Não podemos protelar mais a regulamentação de uma ocupação que 
ó das mais nobres dentre todas as outras; não podemos permitir que 
os artistas continuem corpo cigarras dentro do mercado de trabalho. 

A pelamos, entiio, ao Exm• Sr. Ministro do Trabalho no sentido 
de que envie, com a m~xima urgência, ao Congresso Nacional a 
rcgulamt:nlllç11o que toda uma classe anseia, para uma profissão 
cujos seguidores são, e.l, última análise, grandes depositários das 
tradiçõc.< culturais c intelectuais deste Pais. 

Apmvcitamos o ensejo pura levantar um ponto que julgamos da 
maior import:incia. Julgamos missão precfpua dos bancos oficiais 
dos Estados terem atuaçiio de vanguarda, no sentido de possibilitar 
um surto de desenvolvimento cconômico para seus municípios. 
Assim sendo, suus agêricius precisam estar presentes cm todos os 
~lunicipius do Estado, lovundo seu auxilio c seu crédito nos peque
nos i.i!!rkultorcs, comerciantes e artesãos, deles tão carentes c que
por inviahilidadc linanc~ira- nilo podem se deslocar a Municfpios 
distantes rara procurur agi:ncius do banco, Por isto, julgamos 
indispcnsúvcl que o Banco do Estado do Rio de Janeiro faça abrir, 
pcln mt:nos uma agCnciu cm cada um dos seus Municfpios, Esta é sua 
missão c suu rnzão primordial de ser; assim ó que pode e deve colubo· 
rar ntJ desenvolvimento dos Municfpios do Interior. Podemos, 
inclusive, ttlinar como exemplo o caso do Municfpio de Miguel 
Pcrl·im, cujo movimento cconõmico-finuncciro justifica u cxistímciu 
dt: :1p~nd;1s dt: hanl!os ptlrticulurcs. Por que, então, inexistir no local 
11111:1 :wéncia do BANERJ que iria, ulém do próprio Municlrio de 
1\tigucl l'crdr;l, ~~.:rvir 0:1 ~ma série de distritos .pcrili:ricos deste c de 
outros Municípios'! Pedimos ao Exm• Sr. Presidente do BANERJ 

' 

cxuminm, com u m~ximu atenção, o tema que levantamos, Aguar
dumas st.'u breve pronunciamento sobre a matéria, que julgamos 
prioritúria. 

Jú que estamo!\ tratando do Município de Miguel Pereira, quere
mos rcih:rur ao Exm~' Sr. Secrctí1rio de Transportes do Estado, a 
ncccssidudc du ri1pidu execução da ligaçiio Puti do Alfores-Pctrópo
lis, já incluídu no Plano Rodoviário Estadual c da construção da 
estrada Vussouras-Migucl Pereira, passando por Morro Azul e 
Govcrnudor Portclla, jú que a utualligaçi1o, além de péssima, sob o 
ponto de vista ti:cnico, é fantasticamente antieconómico face ao 
tempo enorme que requer para u viagem. Estas ligações rodoviárias, 
.pum cuju urgente cx<eução upclumos ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, são de imrortância cupital para o desenvolvimento sócio· 
económico dos Municípios de Pctrúpolis, Miguel Pereira c V assou-
ms. 

Aguardaremos, bem como os Municípios anteriormente 
mencionados, com ansiedade o pronunciamento do Sr. Secretário 
dos Transportes do Estudo. 

Eru o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Em 1972, a Comissão Especial das Comemorações do Sesqui· 
centeni~rio da lndepcndi:ncia do Brasil, nomeada pelo então Magnl· 
fico Reitor Dr. João Cardoso do Nascimento Junior, da Uníversida· 
de Federal de Sergipe, sugeriu a realização de um Festival de Arte na 
Cidade de São Cristóvão, como ponto culminante das comemo· 
rações. Foi então realizado o Festival, com o duplo objetivo de 
celebrar o scsquicentenário de nossa independi:ncia c inaugurar nova 
política de extensão cultural da Universidade Fcdcrul de Sergipe, 
atendendo ils manifestações dos meios culturais do Estado c esta
belecendo maior relacionamento da Universidade com a comuni· 
da de, incentivando e promovendo realizações artísticos e culturais. 

A cidade escolhida para sede do Festival, antiga capital do 
Estado e a quarta mais antiga do Brasil, constitui cenário formidável 
para a iniciutiva, pela bcle>.a c grandiosidade de sua arquitctura colo· 
nial, conforme tantas vezes salientei desta tribuna. O i:xito do Festi· 
vul foi enorme. de rorm•1 a o:1sscgurar a realização, todos os anos, de 
fcsws semelhantes. E parn isso, formidi•vcl foi o trabalho realizado 
pelos organizadores. inclusive no tocante às dcficii:ncias de infra· 
cstruturu da velha capital sergipuna. 

Sr. Presidente, 
Em Si1o Cristóvão iniciei minha vida político e tive a honra 

imensa de ser st:u prercito. Natural, portanto, que desse, de imediato, 
cntusiiiStico apoio à idéia de uli realizar-se um Festival de Arte e 
Cultura, como ponto milximo das celebrações do Scsquicentcnário 
da I ndcpcndência. 

Posso ufirm~ar, sem juctâncin, que senti de logo a importância 
imcnsn da iniciativa, prevendo que estava fadadu a tornur-se um dos 
mais belos, ricos c frutíferos eventos do Nordeste. E, hoje, o Festival 
de Arte c Cultura de São Cristóvão é uma firme tradição de Sergipe e 
do Nordeste. que liaz parte do calcnd{lrio turístico naciomll e, todos 
os anos. lev:a i1 velha capital crescente número de turistas. Graças a 
essa belíssima festa, a Universidade Federal de Sergipe contando 
sempre com o apoio do governo do Estudo, assumiu, de modo defi
nitivo, H lidernnç" cultural do Estado, pois ao promover, a cada uno, 
o Festival de Silo Cristóvilo, tem como objctivo principais: 

- muntcr sua política de extcnsilo univcrsití1riu especificamente 
no sctor culturul: 

- desenvolvimento cultural du comunidade, atruvés de .,utivi
dmlcs extra-muros'', numa intcgruçào mais profunda da Universi
dade com o meinnndc se insere; 

- incentivar a cnmunicaç\1o entre a Universidade c Comuni· 
llad~.: num prm:csso de transfusão conlinua c benéfica pnrn os dois or
ganismos: 

:,_; 
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- \cvur c utua\izar a cuhura c suas manifcstaçôcs artísticas à 
população não estudantil; 

-estimular o desenvolvimento dos grupos artísticos do Estado: 
- fomentar o intercâmbio artístico com as Universidades c no 

âmbito nacional, rcgiona\,\oca\; 
-manter, preservar c estimular ns diwrsas formas de expressão 

popular. 
Desde 1972, por três dias, São Cristóvão, cidade-monumento, se 

transforma nu cupital da arlc c da cultunl dn >.ror(k:ar, p;;r:: 1(\ anuin
do a juventude c crL.-sccntc massa de pessoas, de todos os pontos do 
país. Tornou~se vitoriosa tradiçüo u id~ia surgida hll cinco anos, na 
correspondência de minha expectativa, conformc disse desta tribuna 
naquele ano, c aqui tenha aõrmada a cada ano, expondo o êxito das 
sucessivas festas rct\lizadas cm Slio Cristóvão, dando vasào à minha 
alegria e, sobretudo, procurando colaborar para a difusão de uma 
iniciativa salutar e que tem alcançado resultados os mais positivos. 

Sr. Presidt:ntc, devo recordar que; os Festivais de Arte constam, 
basicamente, das scguintc;s i.ltividudcs: 

- cspctitculos de dança; 
-apresentações teatrais: 
-concertos vocais: 
-apresentação de grupos folclóricos; 
- projcçõo do folclore: 
- sessões de cinema de arte: 
- cxposiçüo de pintura c outras; 
- cxposiçüo de artesanato nordestino c sergipano: 
-movimentos de crinção artística; 
-seminários de tcutro, música c dança: 
-sessões culturais, envolvendo todos os órgãos de cultura do 

Estado c outras muitas apresentações artísticas. 
Alguns destes espct{lculos siio apn:scntados em recinto aberto, 

cm palcos especiu\mente montados nas pruças de São Cristóvão. 
Os espctúcu\os de música erudita, os corais, alguns números de 

dança e uma exposição coletiva são realizados nas antigas igrejas da 
cidade. Sbows de música popular, teatro, dança, realizam-se cm 
palcos adaptados anualmente cm cdificios de Instituições que permi
tem us adaptações neccssúrias, visto que São Cristóvt10 não possui lo
cal apropriado pura este tipo de atividade. 

Precedendo os Festivais de Arte, e como parte integrante de sua 
progmmaçào, são realizados cursos intensivos centrados nas artes e 
litcruturu. 

Até o presente, fomm realizados 26 (vinte c seis) cursos, atingin
do um total dc840 (oitocentos c quarenta) alunos. 

Foram realizados 5 (cinco) concursos de cartazes para o Festi
val, cinco meses untes de su:.1 rca\izaçiio, além de concursos de músi
ca popular, fotograõa e de poesia falada, este geralmente uma se
muna untes do Festival com a participaçiio de vilrios Estados do Nor· 
te c Nordeste, com prêmios cm dinheiro c troféus, totalizando 12 
(doze) concursos, 

O Festival de Cinema Amador de Sergipe (FENACA}, tum· 
bêm precede o Festival de Arte, contando com u participação de 
15 (quinze) Estudos da Federuçilo. Este uno será realizado a 
V FENACA. Até o ano passado, muitos õimcs estavam sendo ins
critos. 

At~ o momento nos 5 (cinco) Ft-stivais jt1 n:aliz;1dos temos o se
guinte quadro: 

-Música Instrumental , .. , ................... 27 apresentuçÕe!! 
-Concerto corul , , .. , , . , , , , , , ............... 30 aprcsentt~çôes 
- Recital de canto . , , . , , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 apresentações 
-Teatro , . , , . , , , . , , ... , , , , , , , .. , ........... 28 apn:scntações 
-Grupos Folclóricos , , , , , . , , , ............... 31 apresentações 
- PrQjeção de Folclore , , , , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . 7 npresentuçõcs 
- Danç:~ ... , , . , , , , , , . , , . , . , , , , ... , ...... , , . 20 apresentaçôes 
- Ginústic:~ Moderna , , .. , , , ................. \3 aprescntaçôes 
- Esp~:tilculns lnl;ultis .. , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 apresentm;õcs 
-Sessões de arte cinem:llogrúlicu .............. 42 apn:scntações 
- Show de música popular . , , ................. IS aprl!sentaçôcs 

-Bandas .................................. 15 apre<entaçõcs 
-.ltl,~r<lis , ............ , , . , . , , ...... , . , , , . . . 8 apresentações 
- Scrcstas ............ , , ..... , , ...... , , . , , .. 6 apresentações 

TOTAL ........................ , ........ · ·250 apresentações 

Ainda for~1m rt.:alizados: 
-Exposições de pintura, urtescnato, poesia 

visualizada e outras .......... , .......... , .. 44 apresentações 
-1\·lovimt:ntos dt: t:ri:u;fw artística ...... , . . . . . . 7 apresentações 
- L:nlçanH:ntos lu..,, .üius , , , , , , , , , , , ... , , .. , .• li apresentações 
- Scssôes cultumis , , .. , , , . , . , , , , , , .. , , , .. , , , 13 apresentações 
-Seminários sobre cultura e arte ..... , .... , ..... 16 apresentações 

Hoje, quando se inicia o plancjamento do VI Festival de Arte, 
pode-se chegar t1 conclusfio de que a cultura, de fato, foi levada ao 
povo, pois desde ll primeiro Festival, cm 1972, quando entraram em 
S<•o Cristóv<to 23.000 (vinte c três mil) pessoas, até o último, cm 
1976, Cllm um indicc de quase 60.000 (sessenta mil) presenças, grande 
mass<t pllpul:tr participou c esteve presente aos espetáculos das pra. 
ças c dos recintos \Cdwdos. 

Nos dois primeiros Festivais, a presença do público aos espetá
culos, sobretudo realizados nas igrejas, foi marcada ou incentivada 
pela curiosidade c pelo sabor da novidade. Entrava-se c saia-se 
duranl~: todos os ~:sp~:tJculos, pois todos queriam ver um pouco de 
tudo. 

11 partir dll III F,\SC, foi cobrado um ingres.o simbólico, fun
ção esta que vem sendo realizada pelos Clubes de Serviço de Araca
ju. 11 participaçoll do público niio diminuiu c está se tornando disci
plinada, sentindo-se a prcocupaçiio cm anotar, na programação 
l:trtamcntc distribuída, c com antecedência, as espetáculos preferi
dos, deslocando-se os participantes parti os locais de sua apresenta
ção sem aquele; afã da novidade inicial. 

O mesmo público, sóbrio ou quase indiferente aos aplausos nos 
primeiros Fcstiv~lis, hoje estimula com o incentivo de palmas caloro
sas c elogios as aprescnt:1ções de arte, 

O gosto pela música erudit:1, algumas apresentadas sob a forma 
did:itica, aumentou ~onsidcr:tvclmcntc. A presença do povo simples 
c humilde c da juventude nestes cspctáculosjá í: bastante notória. 

Com o cvc;nto dos Festivais. houve notável modificação no 
panoruma cultuml c artístico de Sergipe, traduzido no crescente c 
incessante ~xito d:~ promoção :mualmentc levada a cabo pela Univer
sidade Federal de Sergipe, 

Sr. Presidente, outro resultado bastante positivo no campo cut
tuml l'oi o trabalho cm equipe dos órgãos de cultura c arte do Esta· 
do. O FASC conseguiu !!:dto porque, entre outros fatores, houve a 
somação de todas as forças vivas da Comunidade. O Calendário 
llrtistico da Universidade evoluiu rapidamente pura a constituição 
de um Calcndúrio Artistico Cultural cm nível estadual, planejando 
cm conjunto com a Sccrctnrin de Educação c Cultura, Prefeitura de 
llracaju, Empresa Scrgipana de Turismo, sob a liderança da Univer· 
sidadc. Desde I 'J75 vem funcionando muito bem, tanto no pluneja
mcnto como na execuçUo, com resultados muito positivos apesar de 
sc constitui r cm c.xpcriêncin pioneira no Nordeste. 

A participaçfio de outms Universidades do Pais, com seus gru
pos artísticos, ensejou e.xcelentc interctimbio universitário. Até o 
presente, 12 (doze) Universidades deram sua presença enciente nos 
Fcstiv;lis. Si'in elas: Universidade de Brasília, Federal de Ouro Preto, 
PUC de S<m Paulo, Fedem\ do Espirita Santo, Federal do Rio de 
Janeiro, Federal c PUC da Bahiu, Federal de Alugoas, da Parulbn, 
do Rio Gmndc do Norte, de Recife c Fundação Universidade do 
M:tranh:'to. 

Falhas existem. Uma das mais acentuadus é a falta de maiores 
recursos para 'pagamento de cnchct u grupos c artistus de elevado nl· 
vcl, em hora venha contando~~ Uniwrsid;~dc, sobretudo nos últimos 
J:cstivais, Clllllll apnin linancciro do Dcpartmncnto de Assuntos Cul
turais, da I'UNARTE c do Departamento de llssistênciu no Estudun· 
te. Mas, talve;., a maior difil:uldude se prenda ·à infra-estrutura da 
cidadc dc S~ltl Cristnv.lo, qut.· <linda ni'io foi adequudumcnte adupta-
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da paru oferecer um suporte ncccss{trio à rcalizução de um evento. do 
porte do F AS C. 

Jnúmt.:ros os tcstc.:munhos que consagram o Fcstivul de Arte de 
Siio Cristôviio c aqui recordo aquele expresso pelo eminente Minis
tro Ncy Braga que, uo inaugurar o Iii FASC, assim se expressou: 

"Desejo, nesta oportunidade, louvar o exemplo du 
Universidade Federal de Sergipe, ao promover, tendo por 
fundo o histórico ccn{trio colonial de São Cristovr10, três dias 
das mais puras manifcstaçõcs da nossa cultura popular, com
plementando, dcstll forma, a sua ll!ividadc de formaçüo pro
lissional, com a cxh:nsão dos benefícios culturais a toda a 
comunidade. Parabéns, Magnifico Reitor Luis Bispo. 

Assim quer o Brasil ns suas Universidades, 
Abertas, dimimicas, flexíveis~ professores c estudantes 

saindo das salas de aula pura ir ao encontro das aspirações 
comunit{trias, melhorando os padrões sócio-cconômico-cul
turnis do povo brasileiro·. 

Muis aindu, fico sutisfcito ao ver que as iniciativas do 
Festival de: Arte estüo integradas aos objctivos do Ministério 
du Educuçào e Culturu, desde us uprescntaçõcs do Teatro 
Univcrsit[lrio, celeiro incsgotúvel de novos talentos pura a 
nossa drnmaturgia, aos cspetáculos folclóricos, indispensá
veis t1 preservação da identidade c cultura nacionais contra os 
dcsgustc:.s de um tempo cm constante mutação, a velocidade 
cada vez mais espantosa. 

Deixo uqui u ccrtczu do êxito do iii Festival de Arte de 
São Cristóvi'io c a esperança de poder, um dia, assistir a aber
tura de iniciativus desta natureza em muitus unidades da nos
sa Federação, pela importância de que elas se revestem nu 
consolidação de uma cultura genuinamente brasileira." 

Sr. Presidente, hoje, impõe-seu dcõnitivu consolidaçüo do Festi
val de Arte de forma u reviver o passado c glórias de Süo Cristóvão. 
A defesa dus tradições urtísticus c culturais du cidade-monumento e 
do Festival de Arte está a exigir locais convenientemente preparados 
para sut~s apresentações. As Igrejas antigas, onde são apresentados 
cspctáculos de música, dança c exposições, estão cm processo de rui
na, necessitando, otnuulmcntc, grandes limpezas c reparos. O fato 
onera grandemente os parcos recursos de que dispõe a Universidade 
Federal de Sergipe pura u Cultura e Arte, sem, no entanto, solucio
nara problema cm termos de recupcraçüo do património. A Univer
sidade, não querendo restringir suu programação artístico-cultural 
upenas aos Festivais e às uprescntações que ocorrem em Aracaju, 
integrantes do Calendário Artístico, decidiu comprar o Convento do 
Carmo c a igreja anexa pura, depois de restaurados pelo instituto do 
Património Histórico c Artístico Nacional, transformá-los no seu 
Centro de Artes. 

O Centro se destinaria a Cursos, Simpósios, Seminários, 
apresentações artísticas, atendendo, assim, às diretrizes da política 
nacional de cultura, quando; uli:m do apoio às artes, prevê também u 
proteçuo e salva guurdu do património histórico c artístico e u 
dinamizuçüo dos símbolos culturais de nossa história. 

Gestões já foram feitas junto no Instituto do Património 
Histórico c Artístico Nacional c ao Governo do Estado através da 
Empresa Sergipana de Turismo que se comprometeram a realizar a 
restauração do Conjunto do Convento do Carmo c da Igreja do 
Rosí~rio e do Amparo onde seriam instalados um Centro de Exposi
ções e"tJm Teutro de Arena. As duas lgrcjus estão cm ruínas, inclu
sive os dois altares laterais quase desfigurados. A Universidade se 
encurrcguriu de utilizar, udcquadamcntc, as duas construções, 
procurando prcscrvur suu hir.tóriu e suu trndiçt1o religiosa, sem 
permitir transformações. 

As uduptaçõcs que a Universidade cstú propondo, com rclnçiio 
ao Covcnto c Igrejas, visam a nào desfigurar c nem mutilur o belo 
estilo das construções dutudus do século XVII; pelo contr(trio, 
ohjctivnm manter u fisionomia originnl do rico patrimônio histórico 
e religioso de São Cristoviio. 

~~r- .,,( -,~- · · · 

f: naquela cidade histórica, ondejá existem o Museu de Sergipe 
c o Museu de Arte Sacra, administrado pela Universidade, que a 
Rcitoriu pretende instalar, cm cnrátcr definitivo, no Covento do 
Carmo, seu Centro de Artes, visando oferecer cursos de curta durn
çiio, voltados iiS artes, contribuindo desturte pura o despertar de 
vocações artístic~ts c pura o uperreiçoamento daqueles já iniciados no 
setor c receber. cm seus alojumcntos, alunos c artistas, professores e 
participantes dos cursos, seminários c Festivais de Arte. 

Desta forma, Silo Cristóvão será transformada na capital cultu
ral do Estado de Sergipe. 

A aquisiçüo do Covcnto do Carmo i:, assim, da máxima impor
tilncia c precisa concretizar-se. E, sem dúvida, essa ambição se 
rculiwrít rapidumcntc, com o apoio do Governador José Rollemberg 
Leite que pode, estou certo, contar com toda a colaboração do 
Governo do Eminente Presidente Ernesto Gcisel e muito 
especialmente do grande Ministro du Educação e Cultura que é: o 
Senador Ncy Braga. 

Registro, ainda, o empenho do Magnífico Reitor, Professor 
José Aloysio Campos, que tudo tem feito para a mobilização dos 
n.:cursos técnicos, tinunceiros e hum unos indispensáveis a concretiza
ção dessa iniciativa. 

Expresso, assim, meu total e entusiástico apoio a idéia, pura 
cuja consecusslio colaborei na medida do necessário, formulando 
votos para que, no próximo ano, o VIl Festival de Artes de São Cris
tovão '" realize, jit consumada u aquisição do Covento do Carmo, 
tornado sede do Centro de Artes da Universidade Federai de Sergipe. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Sob o pretexto de combater a influçüo - que perdura e, hoje, 
volta u assumir aspectos perigosos -, nossos últimos Governos 
cometeram crros diversos no sctor social, que redundaram em 
insuportítvcl ónus para as camadas menos favorecidas da população. 
Isso se deu com a política salarial, bem como com· os servi
dores públicos, civis c militares e, muito especialmente, como os 
aposentados c i nativos. 

Determinações expressas da Constituição deixaram de ser 
obedecidas, o mesmo se dando com leis de grande signiõcação social. 
Inevitável que chegássemos, com o passar do tempo, a uma situação 
psicossociai grave, cuja correçilo é, agora, indispensável, mas, 
simultaneamente, dincil. Não só pelos ânus que disso decorreriam 
como, talvez sobretudo, pela indisposição com que nossos ti:cnicos
burocrutas passa rum a ver questões relacionadas com interesses dos 
servidores públicos, aposentados e i nativos. 

1-iojc, grande parte desse pessoal vive cm situaçiio a mais dincil, 
premido pela necessidade e também pela angústia. E: o que consta
tamos da copiosa correspondência que recebemos relatando situa
ções verdudcin1mentc dramáticas. 

Ainda ugora, me vêm às mãos apelos candentes de pensionistas 
do li' ASE, que percebem CrS 400,00 c ati: menos por mês, quantias 
incapuze~ de assegurar u subsistência de uma pessoa, por mais humil
de que seja seu pudrüo de vida. f: que os reajustes determinados por 
lei niio foram concedidos c a inflaçüo vui aniquilando pensões c 
aposentadorias, criando-se umu situuc;t1o social u mais injustu e gra
ve, que é preciso sanar imediatamente, a qualquer preço, 

inclusive porque constitui absurdo que aposentados e pensionis
tas rccebnm importf1ncius muito inferiores ao salário mínimo estu
bclccido pelo próprio Governo c por este mesmo reconhecido como 
insulicicntc para a sobrevivência de qualquer pessou. 

Impõe-se que o Governo determine ao lP ASE imcdiutu rcvisi\o 
dus pensões devidus a segurados c beneficiários seus, puru que ni\o 
perdure uma situuçi\o vcxutóriu e socialmente insustentúvel. 

Sr. Presidente. situaçi1o igualmente sérin c dolorosa é aquclu cm 
que se encontram os que foram forçados a se aposentarem: inválidos, 
tuberculosos, leprosos, epilépticos, cardiopatas, cegos c portudorcs 
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de outras doenças ~ravcs que cl:io Jicrito a :!pOsl!ntadoria cspcciul. 
Também quanto a t:ssc pessoal, :1 lei n~o 1!.:111 sidn L:Umprida, dc tal 
forma que, hoje, pcn.:chcm apnscntadnrias inlimas. :Ylais dramúticas 
se torna a situação por4tH: a:-. qu:1ntias pag;1..,, hú ano:-. sem rl!ajustcs 
determinados pela lei, não dão scqua para a aquisiç<'1o eh: medica
mentos que sUo rorçados a tnrnar ..:nnsttlntcnwntt.:. IJi..,so ~cri! uma 
situação terrível, pois é como se css:1s pcssnas. que o Estado entende 
mcrt:ct.:m prott.:çi'io cspccia\, cstiwss~.:m privadas de prolongar suas 
vidas c atenuar seus sofrimcntllS, tl que log.rariam com os recursos 
modernos da medicina c da f:lrmac,Jiogit.L 

São servidores c traballwJores que. portadnn.:s de doenças 
incurúveis, se beneficiaram da h.:i de apll~cntadoria cspcdal c, agora, 
cncontram.sc cm situaç~o a mais dl!scspl!rador~t: n l[UL' pcrccbcm niio 
dú sequer paru a compr:t de rcm~dios quc ~:tn l'orç:tdos a tomar 
constnntcmente. Bcneficiúrios dc unw lci Jc altn ~cntido social c 
humano, tornam·sc, ck:ssa forma, vitimas. 

Sr. Prcsidcnte, nftll sc ju:-.tilh:a qw.: ~nmhat;unos a innação ü 
custa do sofrimento c da angú.,ti:t Uc pcssn:t' que dcVl:lll ter amplo 
amparo por parte do Estado. Essc, sem dúvid:t, o entendimento do 
Presidente da Repúhlh.:a c thl :-.... tini:-.trll J:t Prl!vid~ncia 1.! Assistência 
Social, o que me :mima a lanç:tr um apdo par:t que alivicm dores c 
miséria desses brnsilcirl)S, lJUl! th: r~Jrma ;llpLtm;t rwdt:m scr mantidos 
na situação cm que ora sc :u.:ham. 

Era o que tinha a dizt.:r. (r-.·luito hcm~} 

O SR. PRESIDENTE (José l.indn'<J) -- Nada mais havomlo 
que tratar, vou encerrar a prcsl!nlt.:, Jcsit:tand\J p:tr;t :1 Ordem Jo Diu 
du st.:ssão dt.: amanhã as matéri:t:-. -:nnstantc:- da pauta de hojo.: c qut.: 
niio foram :qm:ciadas L'll1 virtude dl! n~n h;tvt:r sidn rt.:alizada a 
sessão ordin~tria. :tssim ~:onstituíd:t: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votuç:io, t:lll turno tinicn, dn Rcqut:rimL'nto nl' 1~. dt.: 1977, do 
Senhor Senador Danic.:l 1\.ricgt.:r, solicitando tenham trarnitaçüo cm 
conjunto o Proj~.:to Ut.: Lei da (\.tm<tra n•.' I, dt.: 1977, de iniciativa do 
Senhor Presidente di.! República, qtw regula a \oca~ftl1 predial urbana 
c dú outras provklénci:ts c o Prnjeto dt.: Lt.:i do Senado n~' 264, de 
1976, do Senhor St.:rwdor A~cnor Maria, lJUt! esti.tht.:lcce limitt.: para 
rcujustamentos de aluguéis t.:mln~açlit.:s rcsidt.:nciais. 

-2-

Vnt:u;iio, cm turno únicll, do Rt.:qut.:rimt:nto n'·' 6~. de 1977, dos 
Senhores St.:nadorcs Lourival Baptista L' Ruy Santos, solicitundo a 
trunscriçfio, nos Anais do St.:nado Ft.:dt.:ral. do pronundamt.:nto feito 
pelo St.:nhor Presidl!ntc da Rcpúhlic:t, Cit.:nt.:r:d Erncstn Gciscl, no dia 
IHdoabrildo 1977. 

-3-

Votaçiio. r.:m turnn único, Jo Rt.:qucrinu:nto n\' 97, Jc !977, do 
Senhor Senador Franco iVIontoro, solicitandll ur~énda. nos tcrmos 
do art. 371. alíne:t c, dn Rcgimt.:nto lntt!rllll, p:tra n Prnjcto de Lei do 
St.:nndo rll' X4, de 197S. que tramita cm conjunto com os Projctos de 
Lei do Sonado n•'s ~()o J lO, do 1'176. 

-4-

Dis~.=ussoio, L'IH turnn lÍllÍL'll, da Rt:d~ll,'illl l:in;tl (lll't.:rt.:cida relu 
C'lHllissftn dt.: Rt:d:u.;<'to cm seu Part.:'-=t:r n\' %, dl! \977), dn Projt.:to Jt.: 
Lei do Senadnn\' 1~7. dt.: \97\ do Scnhor Senador Fran~o J\lontoro, 
que acrescenta parúgral'o ao art. lO da IJ.:i n" S.XlJO, dt.: ~de junhu dt.: 
1'17J. 

-~-

DisL'uss;in, cm primL'iro IL1rtlll (itprL'l:i;H,'Ü\1 prclimin<tr d;tjuridh.:i
dade, nos termns dn :trl. 2ilú dn Rcgimcntn lt1\t.:rthl), dll Projt.:tll de 
l.c.:i do Senad11 11\' 20, dt: liJ77, tlll Scnhnr ScnadtH Va:-.L'lllh.:dll:-. Tnr· 

.;:, 

rcs, que institui o Seguro cm Garantia de Educação c dá outras 
rnwidências, tendo 

i' A J( ECER. sob n•' 57. de 1977, da Comissuo: 
-de Conslituiçlio e Justiça, pda injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está encerrada a ses-

( Lel'all/a·.l·t• a sessão às IR horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
Cfl,l Vf:'S NA SESS,/0 DE 16-3-77 E QUE. ENTREGUE À 
RI:'VIStiO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Estou do posso dos Anais do Congresso Nacional de 1972, quan
do aqui se discutia o Projeto de Emenda Constitucional n9 1 que re
sultou na Emenda Constitucional n'i' 2, adiando, com relação ao ano 
do I '174. as eloiçõos do Governador do Estado, digo melhor, transfor
nwndo c:m indirctus as eleições de Governador de Estado que pela 
Constituic~o t.:ram dirctas, através do voto popular, da vontade 
popular. 

Sr. Prcsidcntc, temos a impressão de quc as nossas palavras aqui 
dit:ts voam c nf1o resistem, sequer, aos minutos seguintes àqueles em 
que deixamos esta tribuna. Entretanto, a nossa passagem fica marca
da, lic:t prcscntt.:, fica até mais vívida nestes Anais, na Súmula com 
quc ll Congn:sso Nacional traça o comportamento de cada um para 
a História. 

Conbso quo, dopois quo li estes Anais, figuras desta Casa 
crcsct.:ram na minha admiração. Que;: comportamento admirável 
tivcn1m, naquele instante, dctcrminados companhd.ros desta e da 
outra Casa do Congresso Nacional, dofondendo aquela liberdade do 
povo t.:seolher os seus governantes! Outras figuras apoquentaram·se, 
c:tíram demais aos meus olhos,pelu muneira fugidia e artificiosa com 
que dcfcndiam a transformação das eleições dirctas em eleições 
indirctwt; outras figuras ficaram pelo vazio, pela omissão. 

t\ch•tmos quo a nossa passagem nesta Casa tem que ser marcada 
do forma definitiva. Sabomos que aqui há homens capazes de dar o 
melhor dc seus csforços pela libcrdade, pelas causas mais amplas e 
mais justas. Temos cxcmplos dignificantes. Mas, aquelus figuras que, 
inclusive, honram este: St:n.:1do, naquele instante, não puderam estar 
presentes ou, pelo mcnos, não se conseguiram fazer presentes, porém 
o seu vm:io, a sua nus~ncia clamam como uma condenação. 

Não gostaria dc mencionar os que cresceram na minha admi
raçflo, p<tru que, com isso, não estivesse procurando, de público, 
desmcrt.:ccr üqucles que nrw puderum falar ou acharam que não 
tinham condiçõos de falar e, entretanto, esperam passar à História 
como ligurus democráticas, dcfcnsorcs da Constituição c da li
hordado. 

Sr. Presidente, otquclas discussõcs foram feitas de vez, inopinada
mcnte. Estou com um projeto da Emenda Constitucional nl' I encu
minhmht poJo Prosidonte do entiio, ao Congresso Nacional. Em 
scguid:t, com um rclatório longo, uma peça que choca mesmo aos 
jt.:junos cm Dirdto uma tentativa de um homem indiscutivelmente 
létddll procurando dar lógica jurídica a uma medida quo o Con
gresso, ~.:m situações normais, jnmuis podcrh\ uccitur. Depois, vêm os 
pronunciamentos. RL·gistro, com felicidade, o do Senador Nelson 
Carneiw c um discurso admir{wcl do Líder Franco Montara. Se eu 
nrto tivt.:sse motivos antcriorcs para uma admiração maior, bastaria 
c~ta peça, bastaria u posicionamento do nosso Líder naquele instan· 
tt:, articulando as suas dnco vcrdudes, para que ele exultasse ou cres· 
ct.:sst.: na minha admiraç:io c- creio- na admiração dos meus com .. 
panhcirns de Bancada, dcpois que vircm o udmirável discurso que 
proferiu l!'lll dt.:fcsa da Jihcrdadc do pl)VO CSCOihcr OS SeUS gover
ll:tl1\t.:S, 

Sr. l)rt.:sidt.:ntt.:, de uns rncscs a estn partc, nu Imprensa c nos 
corredores desta Casa, não se discute outra coisn senão u rcpetiçilo do 
a\n, a nnva transfnrnwçfto dos critérios a scrcm adot'ados nus clci. 
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çõcs de Governador. Antes, o ato .~criu tr:msitório: dcstu ve'l, seriu de 
nolturclu pcrmnncntc. 

Oficiosumcnh!, nào ofidalm~:ntc, dois grandes homens do Parla
mento estariam cncmrcgndos deste cntcndimcnto preliminar. Um 
deles seria o ilustre Presidente.: do nosso Partido, o Deputado Ulysscs 
Guimaràcs, homem de c.xtrcrna cultura, de grande huhilidadc c saber 
político. Pessoa a quem, passei t:~rnbt!m, durante u campanha feita 
no meu Est;1do, :1 devotar uma admiraçào maior pela grandeza c pro
fundidade da intuição, qualidade que avulta nu vida de um político. 

O segundo deles é o digno c honrado, o' culto Presidente desta 
Casa. Os entendimentos estão se pr-ocessando, nào se sabe quül o mo
mento do seu inicio, qu:d a causa que os determinou, ou o poder que 
fomentou este início de di{llog:o. Mas, Sr. Presidente, o assunto é de 
tão grande import:incia que não pode ser resolvido num cochicho, 
num entendimento pessoal, porque estaríamos transigindo, ou po~ 
deriamos vir a transigir sobre direitos que nUa nos pertencem. Um 
monólogo a dois é: pnuco demais para que as responsabilidudes desta 
Cnsa não venham a ser comprometidas llU diminuídas aos olhos da 
História. As aheraçôes legais ou Constitucionais somente vingarão 
qmmdo umplamente discutidus. Quando resultarem de entendi~ 
mcntos rcstritns r~dlwriio. murcharilo, por mais valiosa c geniais que 
pareçam ser. 

Os ilustres Senadores tê:m um exemplo recente, nesta ida c neste 
recuo rúpido do Governo, na questão do cmpri!stimo compulsório 
restituível. Aquc:la idéia de um advog:~do do interior de Minas, que 
pareceu genial ao Presidente mas que não foi discutida no Puis, foi de 
logo ~H:cita, par~1 depois st!r ~~f~1stada t!lll ra1iio de umu realidade que 
ni1o a comport~IV~I. Porque nôs próprios, Srs. Scnudorcs, não temos 
condições de, no limite de nossos mandatos, nprovar ou alterar a 
Constituiçfio no que diz n:speito ao direito do povo escolher di reta
mente os seus governadores. E por qul:'! Porque o mandato público 
tem, nos seus p~1rümctros gt!rais, cquivull:ncias ou semelhanças com 
mandmos civis. Niguém pode e.\ccder o munduto: ninguém pode 
ultrapassú-lo. O mandante é: qur.: determina os seus limites. Nós 
temos poderes para discutir leis: temo-los, inclusive, puru alterur a 
Constituir;i10 cm determinados pontos. mas desde que essns altera· 
ções sejam fuvori."lvt.:is aos nossos mandantes. No instante cm que usa
mos o mandato para retir~1r direitos ou diminuir-lhes faculdades 
políticas ou civis, t!SI:unos violundo t!sse rmmdnto: nós o estamos 
excedendo. E por esta razfio que achr:i de bom alvitre trazer ao julga
mento desta Cusu, ü mcditar;rw oportuna c necessúrh1 de que o tema 
é mais importantt! do que pt!nsarnos. As discussões têm que começar 
aqui; têm que ser fr.:itas aqui, dr.: fnrnw claru, cada um assumindo 
posiçi10. Porque as idéias dos estudistas n~o surgem dos cochichos. 

O Sr. Evandro Carreira (M Dll- AM)- Permite V, Ex• um 
apurtc'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDil- PR)- Com toda honra 
nobrt: Senador Evundro C:1rrcira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDil- AM)- Nobre Senador Leite 
Chaws, nflo sei ll que mais udrnir:1r, se o conteúdo da tesc que 
V. E.x11 desenvlllvt!, Olt a torrente oratória, o llu.xo, o turbilhonur, o 
cncuchot:irar das idê:i:1s que a própria p;,davra niio ncomp:~nhu, o 
l'ervilhur do seu cérebro entusiasmado, sincero, puro c armado de 
urm1 scdiment:u;Uo cultural, jurídica, invej:'ivcl. V. E.,, t..:rn toda t1 

raâio, nohre Serwthlr Leite Chaves: a lt.:i niio podt! vLr de cima pura 
b:dxo, daí a Sll:l rnt!lhnr tleliniçiio, lei é a muh:riulizaçiio, é a objcti· 
v:u,;ào legal tlc urna t:arê:m:i;,r sod;.d, lh: urn anseio, de um anelo social: 
portanto, niio pode nascl!r do conluio ou do cochicho tle meia dúzia. 
Ela tt:m que brotar dn povo. Nobre Sen:rdor Ldtc Chav~.:s, tenho 
confiança. como st!i que V, E.xY o tem. rorquc o conheço c jil 
convcrsmnos n:r intimidade esses assuntos, que o ilustre Presidente 
da RerLrhlil..·a hú de surprct!ntlt!r t!sta ~..:arí.:ncia social. O rróprio 
Instituiu de Pc'iqtti~~~ Popular jú t!SlÍI t:onstatantlo c revelando, 
atravb do llOtil:i{!rio, qtre O ro\'O lJUt:r cit!ições diretas, lllt!Sillll 
porque, n~o h:'1 cld~ilo indin.:ta, rwhre Senador. Isto é: urna prova de 
apedeutismo al'irmar clciçtu:s indirt!tas: isto n~o existe no calcidos-

cópio jurídico. Existem eleições cm dois turnos, não eleições indirc .. 
tas. O tlclcgmlo que rect!bt! uma carta dt: prego para rnlnr cm nome 
c.Jo mandante, este mandat{lrio vai votar nuquele que o mandante 
nwndou. Nflo é um congresso extinto ou um colegiudo criado à soca
pa para escolher Presidente da República, Senador, Deputado, 
Vert!:rdor. É preciso que sc corrija isto pura que depois, daqui a 10, 
J 5 ou 20 anos, quando se compulsarem os Anais desta Casa, haja 
uma prova de que nós nfio esti1vnmos tão distantes dos cartas-passos 
jurídicos, nr1o existe cleir;Uo indireta, existem eleições em dois turnos. 
Repto qualquer jurista, qualquer constitucionalista a discutir comigo 
o assunto. Em nt!nhuma purtt! do mundo, nenhum povo civilizado 
faz cleiç~o indireta, l~IZ eleição cm dois turnos, mas, sempre com 
uma curtu de prego. Nos Estudos Unidos chega até a haver o recall 
que é: a possível rcchnmadu do mandante sobre o mandatário, se ele 
não cumprir a cartu de prego, Nobre Senador, muito agradecido e 
n1eus parabéns pelo pronu11ciamcnto. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Eu agradeço o aparte 
de V, Ex• culto e ilustrativo, lastreado e respaldado na Constituição e 
m~s mais elcvud:1s c aceitáveis normus de moral. Mostra ao mesmo 
tempo, que está havendo nesta Casa ressonância inicial para este 
grande problema, mais importante do que pensamos, que ultrapassa, 
inclusive, os limites em que os jornais c os mais responsâveisjornalis~ 
ws deste País estão colocando n matéria. 

Eu queria que V, Ex• visse u justincativa usada para que esta 
Casa, naquela época, altcmsse o critério de eleições. A razão é que a 
clciçiio dirctu haveria de trazer intranqUilidade para o Pais. Então 
usar:.1m, exclusivamente o argumento pura aquele instante histórico. 
Agora, este mesmo argumento, pelo seu vazio, poderia ser estendi .. 
do, inclusive, ils eleições municipais ou todas as demais eleições. E, 
novamente, se prepara toda u engrcnngem para que venhamos, com 
nossas próprias mfios, a transformar os critérios das eleições que 
vê:m, nós quej{t estamos tno diminuídos cm nossos mandatos, que já 
dispomos de tiio pouco poder para defender os interesses do Pais, e, 
sobretudo, daqueles que depuseram em nossas mãos o mandato de 
Senador cercado de respeito e de connança, 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V, Ex• me concede um 
aparte'! 

OSR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-Com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) -Inicialmente, quero 
:rgr<~decer a V. E.x• a referência tt minhu ntuação no combate à emcn~ 
da que propiciou a cscalha dos atuuis governadores. Folgo em que 
V. E.x• o faça, porque, cm quase 50 anos de vida pública, o único 
património que tenho é a coerência. Hoje, posso reler os motivos que 
me trouxeram à tribuna popular, à imprensa e verificar que não faltei 
a nenhum daqueles postuludos. Por isso, agradecendo a V. Ex•, 
quero, porém, com a devida vénia, esclarecer, jt\ que V. Ex• fez o 
elogio dos dois ilustres brasileiros, o eminente Presidente desta Casa, 
Senador l'ctrünio Portdlu, c o ilustre Presidente do Movimento 
Democriltico Brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães, às suas 
qualidades de homens públicos, quero esclarecer que não htí, como 
poderia parecer 11 quem estivesse menos atento ao discurso de 
V. E.x~. nas suas rulavras, uma critica às conversas desses dois 
eminentes brasileiros, que poderiam ser até acusadas de cochicho. 
Não. O Deputado Ulysses Guimnràes, como Presidente do Movi
mento Dernocrútico Brasileiro, conversou e conversará, e é do seu de .. 
ver conversar, com o Presidente do Congresso Nacional. No dia Se· 
guintc, levou ao seu Partido, à Comissão Executiva, as conversas que 
huvh1 tido. A Comissiio Executiva o autorizou u continuar esSas con
versus. Portanto, niío houve ussim o cochicho. Sei que V. Ex• 
niio t!Illpresta a essas conversas u denominuçiio dc cochicho. Mus, 
~o mo cm:hit:/10 foi muito citatlo, poUeria parecer que se referiu u esse 
encontro. Niio. O lJUe houve foi a conversa de dois homens públicos 
intcressatlus nos destinos tio País, c que huscam urnu solução puru os 
problemas aluais. Se essa soluçiio, qut! resultar desse encontro, pode 
st!r ou n~o aceita, nôs dt!cidircmos. O Presidente Ulysses Guimarães 
submctcrú ao seu Partido, como o Senador Pctrônio Portclln 

~--------------------------------------------------~------------~~.~.~~~ír~~~~~~~--:-~~~~W;,R~·~if) 
~· :';1 ,~-·~i,.!'·,:'·)!'·<<·-, >i_: 
ii '''"'''"\\,,'""'···r·> 



Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio II) Qulnto·Celra 5 1371 

ccrtumcntc cncaminhari1 t1 Aliança Renovadora Naclllnal. M :1!:, de 
qualquer forma, quero que V .Ex• deixe claro, como C do seu inlcnt.u, 
c pnru que não huju nenhuma dúvida no futuro, que, ao V. Ex• cri ti· 
cur os cochichos, não cst:'1 criticando u atuação desses dois cmincntcs 
companheiros. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex• permite um 
aparte, Senador Leite Chaves1 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Inicialmente cu agrn· 
deço muito no aparte de V. Ex•, reconhecendo a sua oportunidade 
porque realmente a minha intenção não foi essa. Eu disse que maté· 
ria dessa natureza não pode ser resolvida cm cochichos. Quer dizer, 
ainda que ocorrentes entre os membros de um ou de ambos Partidos. 
Ressalvo que esses entendimentos iniciais são normais para conheci
mento dos Partidos, mas me refiro à decisão: ela tem que ser tomada 
antes, em uma discussão muito ampla, discussão plenária, das duas 
Casas do Congresso perante a opinião pública. Porque, assim não 
ocorrendo, nós, inexoravelmente, poderemos incidir cm erro, incidir 
em violência, inclusive quanto aos limites e ao sentido do nosso man
dato parlamentar. 

Ao ilustre L!dcr da Maioria, com toda a honra, Senador José 
Sarney. 

O Sr. José Sarney (AKENA - MA)- Senador Leite Chaves, 
acho que o meu upurte, neste momento, torna-se dcsnect!:ss{lrio, por
que na realidade, em nome da Lidcrança,nfio teríamos que participar 
desse debute, uma vez que V. Ex• está apenas expondo um ponto d•: 
vista pessoal sobre os encontros havidos entre o Senador Pctrônio 
Portella e o Presidente do seu Partido, Ulysscs Guimarães. Mas, sou 
chamado a esse debate, como todos aqui, mais como Senador c me
nos até como ocupante transitório da Liderança do Governo. f; que 
tenho 11 impn.:ssào de que V. Ex• não apreendeu bem o sentido 
dessas reuniões, da abt:rturu desse diálogo que está huvendo, neste 
instante, entre o Presidente do Congresso Nacional c o Presidente do 
seu Partido. Como bom ressaltou o Senador Nelson Carneiro, jamais 
podemos acreditar que esses homens públicos fossem participar de 
um cochicho, ou de um murmúrio, como V. Ex• teve a oportunidade 
de afirmar. Mas V. Ex•, neste momento, parece que volta um pou
co atrús e encaminha o seu discurso não contra a abertura desse 
dilllogo. O que vou pedir a V. Ex• é que, como todos nós, procure 
colaborar para que, cada vez mais, possamos avuncar no desenvol
vimento politico. O Presidente Ernesto Geisol teve a oportunidade de 
formular c do reiterar. ontem, cm discurso que fez, 4ue hoje nf•o po· 
demos mais falar no País somente em desenvolvimento económico, 
mas que o desenvolvimento é um processo integrado: i.: o dco;cnvol· 
vimento cconômico, político c social. E, no sentido do desenvol
vimento politico, acho que, evidentemente, a abertura desse di:Ho~o 
entre o Partido do Governo, o próprio Governo c a Oposiçfio nno 
deixa de ser um avanço. Não existem idéias pré-concebidus! Não 
existe sectarismo nenhum! O desejo do Senhor Prosidcntc da Rcp<'l· 
blica é, justamente, aquele que Sua Exccli:ncia manifestou: i: um 
upc\o a que u classe política tamb~m possa coluborur, pussa partici
par dt:sst: dilllogo. Logo, V, Ex• nUa pode, de início. ser contra a aber
tura desse diálogo, que é extremamente salutar pura os Partidos poli· 
ticos c é do intorcsse do País. E os dois homens que ""''" 
participando dele - Senador Pctrônio Portella. com ~randcs servi
ços prestudos ao País, e o Deputado Ulysses Guimarães, um homem 
que tambêm tem prcsludo grandes serviços no País continuam nu 
prcstuçào desses serviços, com os olhos voltados, cvidcntcmclltt:, 
puru um sentido muito mais alto, muito muis amplo c muito muis 
patriótico. E pura essa tarda nós pedimos o apoio de ,V. Ex•: cm vez 
de colocarmos pedras no meio desse caminho, retiremos os obstú· 
cuJos que, porventura, estejam ui. Eu agradeço n V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito ohri~aL!n. '' 
digo que o melhor apoio que podemos dar, cm conjunto n<t nn·: :·· 

Buncadu, ou isoludamcntc, como Senadores c, sobretudo, ~:l 1 11W 
modestos advogados d~:stc País, é lutnr pelo curnprimcntl' da lei. ( l1t· 

tur pelo -cumprimento da norma. C: m.Jvcrtir, inclusive, os ncgDI.t.,· 
dores da impossibilidade de darmos o apoio, que no fianl eles podem 

1'1' , .. 

pr.:dir. p:tra :dtcrar uma norma CllllStitucional, pura cuja modificação 
nt'l'.; n~HI r!.!~.:r.:hcmos podere." do povo. E nós, cm particular do M DB ... 

O Sr. José Samcy (ARENA- MA)- Vossa Excelência está 
llHn:tndo uma atitude, cu acho. um pouco scctliria e bastante pré· 
(.:nllt.:~hida, porqw.: não há pontos de: vista estabelecidos. O que está 
hawnJo ~ uma uberturu de diúlogo. E esse diálogo é extremamente: 
salutnr. Todos pediram a abertura de diC1logo c, mais do que todos, o 
P;trtido de V, Ex~ E se o Presidente, nesse instante, está incentivando 
~:ssc di:'tlogo, nno hú porque, de início, V, Ex• queira colocar umas 
atitudes pré-concebidas, achando que hll posições preestabelecidas. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Eu vejo quo, nem por 
isso, estú sendo inóquo ou prejudicial o nosso comportamento, 
porque, se realmcnil! são outros os caminhos que pretendem os ilus
tros dialngadores palmilhar, não há prejuízo algum. Mas, se for no 
sentido de alterar a norma constitucional por retirar do povo o direi
to de eleger seus governantes, nós queremos alertar que existem dois 
~randcs óbices: um de natureza jurídica e outro de natureza consti
tucional. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - E me parece que 
t:mtn n nosso Partido, como o Partido de V. Ex•, através dos seus 
mcmhms, com assento nesta Casa, ou na Casa do Congresso, ou, 
mais ainda, na Executiva, ou nos respectivos Dirctórios Nacionais, 
cst"'' impedidos. E o impedimento~ de natureza dúplice: um deles é 
o do nosso Regimento, do nosso Estatuto, do nosso Programa Parti
di< rio que crigo a grau do defesa a luta pelas eleições dirctas. Não 
roUeri:tnws concordar, jamais, com a modificação eventual desta, 
st.:m qut.: houvesse prévia modificaçno do nosso próprio Programa 
Pnrtid:'trin, havendo convenção prévia. E mesmo que todos fossem 
unúnimcs c uniformes ao concordar em modificar o nosso programa 
através de uma convenção formal ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
apartt.:'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- ... ainda assim, depu· 
rar~tws~imnos com um óbict: constitucional que não nos dá o direito, 
usando o mandato, de alterar uma norma, exatamente naquele 
pontn em que prejudica ou restringe direitos e prerrogativas dos man
dantl''i 4LIC sno O povo, OS que nos elegeram. 

Com todn o prazer, ouço o uparte do Sc:nador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Evidentemente que não 
,tpart~:arci V. Ex~ r01ru com..:ntm o diálogo. V, Ex• foi bastante 
du~.:idollivll c claro colocando as coisas nos devidos lugares. O 
diúhlgo ~ v;"dido, a decisão tem que ser nossa. O que desejo, na réstia 
do discur~o de V. Ex•, tno brilhante, é cobrar mais--uma vez uma 
dcl'iniç:w, que raroce a alguns setores da opinião pública nacional, 
4ue o M DB estú so fazendo de mal entendido. ~ nccossário, 
urgentemente nccess{lrio. que se esclareça em definitivo o que se trata 
dt:iç:1o indirct:1. St: uma eleição cm dois turnos, como foi tão 
hrilhantemcntc explicado por no<so colega, o Senador Evundro Car· 
rcira, ou se isso~ um eufemismo para que se consigam nomeações de 
governadores. V. Ex• tem toda razão, e a Bancada do MDB aguarda 
a explicaçào da Bancada da ARENA sobre, realmente, o que signifi· 
cu eleições indiretas e, principalmente, sobre a magnrtica colocaçi!o 
do V. Ex•, que acha que o Congresso Nacional extrapolaria, como 
corta monte extrapolará, se modificar ·uma coisa para que nós não 
fomos, nfio t1211os o direito, que não somos mandatários de modifi· 
ear o quo é uma vontade popular. Nós continuamos a aguardar essas 
explkações que terilo que ser prévias, para que o diálogo possa cor· 
rer sem suspeições. Muito obrigado u V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES ( M D B - PR)- Eu agradeço o aparte 
d~.: v. Ex 11 que muito valoriza o meu discurso, a minha pO.Iida 
tnlt.'rvenç~n neste final de expediente do Senado. 

O Sr. Evnndro Carreira (MDB- AM)- Senador, mo concode 
um aparte, muis uma vez? 
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O SR. LEITE CHAVES (M DB -PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Evondro Currclro (MDU- A~t)- Nobre Senador Leite 
Chaves, c:u hipoteco a V, E.x~ inr.::ondicionnl solidariedade nesse re
ceio rundamc;nt~ldO que V. E.'f(. expressa, quando se pretende criar 
um "congrcssinho" à parte pnra discutir tt:mus de importüncia mlcio
nal. A cai.<a de ressonüncia, o anfiteatro do diálogo nacional, é este 
plenúrio c o da Câmara dos Deputados. Não são gabinetes. E os seus 
receios t~m fundamento, nobre Senador. Parece-me que sintonizo 
com eles ao dizer: o preceito da fidelidade purtidl~ria, isto i:, u obe
dióncia incondicional às determinações da Liderança, pod~m nos 
levar a votar aquilo que não queremos. E esses "cochichos" - um 
tema nacional quando i: tratado entre quatro paredes de gabinetes i: 
cochicho mesmo! O local de discussão i: este plenário e o da Cámuru 
dos Deputados. O lema i: de ampla envergadura, deve ser discutido 
aqui, porque está ligado ao ci:lebre preceito da fidelidade partidária. 
Nós podemos estar sujeitos a um arrcglo, isto é um receio natural! 
Recebi um mandato do povo e, em nome do povo, tenho receios. 
Pode: haver um arreglo, repito, c eu ser obrigado a votar num precei
to que nus obriga a modir.car a Constituição em favor de uma elei
ção indircta. Portanto, há necessidade, nobre Senador, de se trazer o 
debate para esta Casa, a fim de que toda a Nação tome conhecimen
to. Não adianta discutir perante meia dúzia. Nós temos que acabar 
com isso, de solucionar os problemas nacionais de cima para baixo. 
Tem que ser de baixo para cima. Muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Novamente agradeço 
o aparte de V. Ex•. admirável e inteligente, com que está valorizan
do o meu discurso e terei a acrescentar mais o seguinte: não há al
guém, neste Pais, por menor bom senso que tenha, que não saiba 
que, Cllli.lnto mais nos afastamos das eleições di retas, mais nos afasta
mos da normalidade democrlltica nacional. 

Dcmocrada c Clcições di retas são vasos comunicaritcs. O ataque 
a um implica, conseqUentemente, em ataque a outro. A nossa situa
cão talvez hoje estivesse mc:Jilor do que untes, o País c:stivesse até 
mnis tranqllilo c sem tropeçar naquelas diliculd~tdes que, a todo 
momento, tropeçamos, se antes da aprovação da Emenda Constitu
cional n\l 2 os homens de altu responsabilidadr.: desta Casa tivessr:m ti
do u uportunidude de um amplo di(ilogo, não se fazendo ceder de 
vez, L'Om ~~ inopinada discussfto c <I votação imediata, sc:m qut: a Na
ção ou ns homcns mais responsáveis, refletissem acerca daquela pri
mcir:l ~.:ourct•1d~t c o que não dizer de outru que ugora se deseja em 
cur[tter permanente'! 

Estudemos mais, mesmo usando o argumento dos valiosos 
rcvnlucinn{trios deste Pó!ÍS daquelas enc<mecidas criaturas que t:nfren
taram a vida para defondor u liberdade, fato de que tanto so 
orgulh:m1, em 1964. Mesmo que se use o argumento desses venerá
veis rcvnlucionúrios, ainda nssim nüo hú respaldo jurídico ou moral 
par:1 a mudanç:l ou alter~1ção dos critC::rios na escolha dos governa
dores de Estado, e por quê? Porque quando houve a Revolução, hou
ve realmente a intcrrupcilo do lia constitucional, mus naquele instan
te, a Rcvolucüo alterou as eleições para Presidente da República, o 
l:ritC::rio até c11lão adotado, mas ela mesma procló!mou c reconheceu u 
validade das cldçàes de governadort:s c as manteve diretas, 
altcrando·as apr.:nus circunstuncialmente por razões momentCtncas, 
cm relaçilo a 1974, mas deixando no texto du Constituição como dirc
t;:Js para LlS anos vindouros. Então o ato rcvolucionllrio poderia ter 
certa legitimidade r•m1 a hera r a Constituiçtio naquele sctor c atentar 
ou cstabdcL'cr outros critério·s. Mas u esta altura, depois que a pró
pria Rcvollh.;ão se autolimitou, se constitucionalizou na sua 
~.:onvcni~m:ia, indusive para que cln se mantivesse mais tempo, sob 
esse :1spcL:tn de legalidade foi ela própria que reconheceu a necessida
de d:1 perman~lll:ia Uas eleições dirctas, para Governador. Então, se 
l'alc~.:t:u a l'nnte n.:volucionúriu, nesse sctor, qual o outro subsidio 
histôri~:u p;li:t qut: c.;st: critério venha <I ser ultcrado'! Entüo, seja por 
ato n:volu.:ion[Jril'l, st:ja por ato do Congresso que alteremos a cstru
tur:J d:1s ..:lt:i•:~~H:~;. estart:nws procedendo com nto Ue força, com ato 
L'ontr;'triu :1 l.ci. f'Jús, por c.\ cedermos o mandato, por ni.'íu dispormos 
dl! pndJ:n:s par:l rctirar do povo que nos elegeu um direito que é seu c 

ondc n~o houvc prC::via combin:tçào ou concessão cxprcssól de po
deres. E os homens dll CitJvcrno não têm poder, porque os poderes 
ilh . .,olutns de (.]Ue dispunlwrn foram usados de vez. EntUo hf1 uma 
impossibilidade jurídica totnl nessa transformuçüo, Se os enten· 
Uimcntos se derivarem noutro sentido, que corram bem; mas os 
ôhict:s nl!ssa Uireçftn são muito sérios de natureza jurídica, de nature
za constitucional, de natureza mor01l. 

Entàn <;uero alertar esta Casa pura este ponto porque lendo 
friamcntt: os 1\n:lis do Congresso, vejo que u nossa vida fica nestu 
Cas:1 .c na Histúri:1, mesmo Ucpois de muito tempo de nossa pas
sa~cm pnr :J(.]IIÍ. 

A nossa B:.mcada, o nossll Partido, por mais que confie no nosso 
Presidente, por mais que ele seja lúcido nos entendimentos, não tem 
condições Uc vott~r uma transformaçiío dessa porque está impedido 
por Lei. 

~ nosso dt:vt:r discutir nestu Casa p01ra que todos, do nosso 
Partido, ou do Partido Oficial, possam dar a sua contribuição. Nós 
cstmnos diante de um impasse, Nós seremos julgados por este ato. 
Serú um alo de força. E para nós sertt um ato de humilhação e de 
comprometimento, porque nós estamos dando ou tirando direitos 
que não estão contidos nos limites do mandato que o povo nos 
outorgou. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Com todo o prazer 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Focaliza V. Ex•, com 
propriedade, a extensão do mandato politico que equipara ao man
dato judicial. Mas quero dizer, c V, Ex~ sabe, que todas as afirma
çôcs do Presidente do nosso Partido, nesses entendimentos - à 
1 mprcnsa, t:m todas as oportunidades - ê pela manutenção do 
programa do nosso Partido quo inclui, como um dos seus postu
i:Jdos, a cleiçiío dirct•1. não só dns Governadores, mas at~ do 
PrcsiUt:ntc d<t Rr.:pública. Portanto, uo lutar pclus eleições diretas 
V. E.x• luta pcl<l progmma do Partido, a que ó fiel, o Presidente do 
Partido, o Deput:tdu Ulysses Guim:trües. Isso nüo impede, porém, 
que S. E.x~· mantenha entendimentos que, ccrtam'entc, no momento 
oporturlll, :il!rihl submetidos ~ aprovução do Partido, sem a qual o 
Presitlente não pode deliberat·. De qualquer modo, posso dizer a 
V. Ex• que tem sido uma preliminar do Deputado Ulysscs 
Guimarães a manutenção d~ts t:leiçôcs dirctas. Procedimento diverso 
seria contrariar o programa r.: a prcg01çUo do nosso Partido. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• 
nwis t:sta intc.:rft:rC::nda cm meu discurso, que muito o ilustra, que 
muito o enriquece. Todos nós estamos a par da admirável atuação 
do nosso Presidente neste caso. Sabemos dos seus passos; temos 
consci~ncia de suus convicções e du grandeza com que S. Ex• nos rc· 
presenta e uo pensamento do nosso Partido nessa matéria. 

1\ nossa preocupm;Uo é de que os debates possam esclarecer, 
tanto u todos nth, ~omo ;.ro Presidente, de sorte u termos solução 
compatível cnm a Lei I! com o índice de Dem.ocrucia que desejamos. 

O Sr. Muuro Ucncvldeo (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDII- PR)- Com pruzer. 

O Sr. Mnuro llenc,idcs (MDB- CE)- Nobre Senador Leite 
Chaves, tamhêm desejava, nt:ste aparte a V, Ex• durnnte seu brilhan
te discurso, pn:star o testemunho de minha udmiraçllo ao comporta· 
mcnto, sempri.! r'f!tilíni.!o, do Presidente da Executiva Nacional do 
MI)B, Dcputudl) Ulysscs Guimarães. Como V, Ex• bem se recorria, 
o Deputado Ulysses <luirnarftes tem sido, ao longo de suu vida públi· 
c:t, c 1wt:alamente CLJJllll Prcsid•.:.ntc do MDB, um grunde pregador 
do princípio da cleic.;Un di reta. V. E:-;• r.: a Cnsa se lcmbrum de quem 
num csfor~n rt:almentt: extraorUinúrio pura vitaliz:tr o processo 
democrfltico hr:tsileiro, Ulysscs Guimarücs se dispôs, nn cumpunhu 
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presidencial passad:t, a -;~.:r n ;mtie;uH!idato d:t ;tnti-clciç~o. Percorreu 
todos os quadranll:s do P:lis t: o !'t~z cnrn aquda autoridade, com 
aquele espírito de luta, prut:urand11, t:~.atamcntt.:, lutar sobn::tudc 
pela implant:Jç~o dt) cs1adtl eh.: direito, pela norrnalidndc conslitu
cionul. É cx~ttamcrw.: a esse hom!.!m p(rh\ico integro, de atitudes cor
retas, que pretendo homcnugcar no monwrHo cm que o seu nome é 
foclllizndo, cmhorn t:om :1 rcssa\v:t, ICit~t por V. Ex•, pelo Scnndor 
Nelson Carneiro c por outros eminentes Senadores, do nosso Pre· 
sidcntc nacional que, com tJnto cquilíhrio, clarividência e lucidez 
vem dirigindo os destino~ da nossa agrcmiaç~o no País. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quero agradecer a 
V. Ex• o upart~.: c m:lis um;.t vr.:z ressaltar qut: não cst~ hnvcnúo de 
nossa parte, nem du minha parte, nem da do Senado, censura algunm 
no ilustre Presidente do nosso Partido, Deputado Ulysscs Guima
rães, nem :10 digno Pn:sidcntc desta Casa c ex· Líder do Partido do 
Governo, Scnador Petrônio Portcllt~. Queremos, apcnus, mostrar· 
que a causu é t~o importantr.: qm: S. Ex~s jamais poderão chcgar a 
uma conc\usàn, se s<.: dirigin:m nesse sentido, porque os impasses 
lcg:tis são totais, são muito granck·s, c o assunto, pela sua rclcv:1ncia, 
somente podcrú du.:t:ar a bom tcr1110 t;om a participação desta Casa e 
da Casa congl:m:rc, com a ranicipaçi"1o, sohrt!ludo, do País, dos 
din:tôrios c Uas :\sscrnhl~i~1s L~.:~isl:ttivas. Tem dl!' haver uma longa 
discu~sào, porque ll;tü :-.c pen:-;...:, dt:sta vez qu~.:, como da outra, pode
se fazer de cho!h:: 11111:1 cm~.:nJ:1 Uessa naturl!za. 

Ali(IS, espcr:nnm. que u.'> ilustre~ Senadon:s desta Casa, aqueles 
que têm pc.:rantt: o Pais uma ima).!~.:m de alta respeitabilidade 
dcmocr(ltica, não liqncrn cm sil~ncio. Lendo os Anais do Senado, 
senti vazios muito grande~;. ~.:ntristcccc!Mcs. Sr.:nti as ausências de 
Daniel Kricger, d~.: i\l~lgalh:11::s Pi11lo. Quando sc c:wminam fatos 
desta naturcz:~, jui.Q:1m~sc aqth.:b; que t~m o dt:\'cr de estar presentes, 
de se manifestarem, pt)rqw.: :t t;rni'i:-.~u nii() é sll!'identc. Então, desta 
vez, nüo pode n,_;orr~.:r t) mesmo rato. 

Homens de ;lit:l n::..;r,m:;:lltilid:rd•:. desta Casu c do País, têm que 
se pronunciar. Tt:m que haH!l' urn di~dogo amplo c muito sério, 
conhecer-se~~ posiç~t) dt.: cacb :rm, Stllm.:tudo agora, quundo os futos 
:1penus se estão hosqucj:.mdn c adquirinJo cnntorno, antcs que a 
nuvem tome a fMm:l de ~.:úmulo'\ e ~e tllrnc::, cl'ctivamcntc, uma 
umc:tç<~ eh: tcn1pr.:stadc.:. D~:::t:uhri t:1111h~m por que r;tzào muitos 
historiudorcs. des~.:josDs de tra<,:;!r hio~rafius de determinados 
homens públicos, .;I! fru~tram no intento. Porqut! um•t coisa é a 
imagem que lica cm alf:uns sctnrt.:':, c a outr;.t, a imagem reul, dos 
Anais de uma Casa a qut: 'ic pt.:rtenc.:u corno parlamentur. E cu acho 
que é tno cnmpromctt:dor dt.:fcnJcr·st.: rnedidu anticonstitucional, 
con1ll silenciar no inst:.tntc crn qur.: um depoimento poderia ser 
esclarecedor, 

O Sr. Nelson Cornciro (M OU 
aparte'? 

lU) - Permite V. Ex• um 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Pois não, nobre 
Senador Nelson C;.mteiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDil- RJ)- Eu 4ucria esclarecer, se 
V, Ex~ tnc permite, a pnsh;ãn dos nobr~.:s Scnudores MagalhUes 
Pinto c Dunit.:l Krit:~cr. Evidentcm~.:ntc quc a omissão ai representa a 
não-cancord[Jncia com :1 cmcndn constitucionn\, npcnas a fidelidade 
ptlrtidúri;.t impedia tlllc cles cnmparecesst:m ao plenCtrio para votar 
contra a t:mcnda. 1\·las nãn cnl:1bnraram com o seu voto pura a 
aprovação. A omissão, no c:tso, é unw manift.:staçfto de desaprovu
çiio :1 fneclid~t que sc tomava. 

O SR. LEITE CHAVES ( M Dll- PR)- V. Ex•. com essa sua 
intervcnçilo, snm~.:ntt.: mostra :t nportunidadc da minha lembrança. 
Ent~o o pronunciarm:nto d~.:sscs ilustres Scnudort.:s, ngoru, 6 mais 
eonveni~.:ntt.: dn qul! llliiH::t, para que S. Ex~s se façam ouvir, rara 
qu~.: a N:u:~o os ouça nh.it.:tiv;tmcnt~.: antes que o voto de lidcmnça se 
fuça levantar. 

A emendu antt·riol', :llllll' ~;uprimiu as eleiçôes de 1974, veio para 
esta Casa com umu justificação mcluncólica. A justilicnçào C de que 

"'J:'i ': 

~ts eleições, naquele instunte, teriam que ser suprcssas, para que hou· 
vcsse pnz no P~tis, para :;c trabalhar. Mas eleição é também fontl! de 
paz, é fonte de csclurccimcnto, e de esclarecimento não 
somc.:ntc pur:t qucrn vot:t mus para quem é votado. Eu mesmo consi
dero as clciçt'lt.:S a que me submeti como um dos instuntes muis 
esclarecedores da minha vida. Fiz, no ~:assado, um doutoramento, 
mas considero que essa clciçrto foi, para mim, um doutoramento 
mais esclarecedor, mais real. Nós temos uma com:epção de realidade 
qua·ndo partinws para um determin~1do pleito e as informações são 
tamnnhas que nos cscl:trccemos acerca dc tudo. E também, para o 
povo eleiç1ics são oportunitludc para dt:batcs c esclarecimentos. 
Aliás, fazer eleição não (: ussim uma coisa tão difícil. Vejum 
V. Ex~s: se um Senmlor faleccr ou perder o mandatn sem deixar 
suplentes, hasta 4ue faltem quinze meses para a realizaçiio do pró
ximo pleito para o Estado, que elc representava, rca1iz:tr eleição para 
o st.:u suhstitutu. Qualquer um de nós, que, por qualquer motivo. per
dcr o manda lo- desde que.: não st:ja por Ato lnstitucionul, quando 
nf10 h(l substituiçrto- terú a vaga disputada cm pleito di~eto, como 
st.: fora para Governador, bastando somente quc estt.:ja a quinze me
ses- c o qut: são quinze meses'~ um ano c três me!'cs- do próximo 
pleito parn Senador. Eleição é coisa corriqueira. E por mais çomuns 
que el~1s scj:tm c por muior facilidade quc das tenham cm renov;~c:io, 
menor intranqílilidade elas trarão. Se a c:tus~J for aqucla apontada 
pam elciçJn p:tr:t Governador, tmtiio, climinar-sc-ão t:tmhêm, elei
ções municipais p:tra vereador .c pura prefeito, porque s:1o eleiçà~.:s 
que têm oh v~.:t:cs, llS mesmos c;it~rios, os mesmos posicionamentos, a 
mesma nwvim~.:nl~u.;:ln pl1hlicu. 

Tamh~m nãn se diga, nem se use a tese 1.h: quc tanto é lt:gítima a 
t:lc.:icão dir·~l:t quanto a indirctu .. A clciçfio indircta é dcmocr:llica, 
nws. ljUando'! <)uando hú normalidade, quando os critt:rios são 
previamcnt~.: t:st:1bclecidos. Mas, não desta formu, em que u 
preocupação «gura seria a de tirar de um Partido a possibilidade de 
cargo Executivo. O Partido existe cm função da possibilidade de 
alcançar o Ptldt.:r Executivo, de r~.:alizar suus idí:ias. Senhores Sena
don:s, por qut.! 1anto a ·\RENA cunhl MDB são Partidos menores~ 
Por qLJC nãn temos hoje a grande t.::.;prcss~o nacional quc deveríamos 
ter'! Apcn:ts porqut: nüo temos o direito de eleger o Presidente da 
República. Logo somos um Partido menor. Se nos tiram a eleição de 
Govcrnudor, scmos menor ainda. Se nos tirarem a de Senador eu. de 
Deputado, !i~arcmos rcduzidos ao irrisório, ao risível. Nenhum 
Partido adquirt.: força c rcspt:itabilidadc scm que dispute antes as elt:i
çõt:s m~tjorit;'1rias do E.xc,_;utivo, E as lideranças que estão surgindo 
no nosso c no nutro Partido não conseguem se cxt:rcitar por falta des
sas ~)portunidadcs. Exat:uncnte quem mais luta contra as eleições são 
aqu~lt:s lJUC têm interesse.: cm dizer que não existem lideranças na
cion:lis. Digo mcsrno que nunca cncontrci pessoas dt: tão elevada 
cstntunt como encontrei no St:nado. Digo sem qualqucr suspeita, 
pOTCJLie cheguei :tqui dirct:tmente du vida privada sem unterior 
expcrií:ncia política. Também dizem que o povo não sabe escolher e 
que. por essa razão, ~ts eleições indiretas s~o nccessúrias uté que o 
Brasil alcance índices maiorcs de politizução. O argumento é falso. 
Ninguí:m escolht: melhor do qut: o povo. O povo só não escolhe bem 
quando não tcm opção, quando as oportunidades sfto poucas. 

Vejam, Srs. Senadores, o desacerto das eleições passadas, não 
só destas dos Governadores atuais, como a dos Governadores de 
1970. Não precisa citar nomes nem fatos porque todos têm presentes 
os desacertos c os desastres. a violentaçiio contra um mínimo de 
morulid•Jdc administrativa, contra as interesses coletivos. Não só nus 
de 1970 que dt.:tcrminou, inclusive, o afastamento sumário. Quero 
referir·me também aos que vieram nus eleições passadas. Esta Casa 
estú presente para os rumores e pnru as grandes denúncias. Inclusive 
toda a Imprensa nacional estava certa de que tri:s deles haveriam de 
ser cassados por corrupção, e um do Governo passado que, entre 
seus critérios, adotou aquele de se tornar chefe do Esquadrão da 
Morte. 

Pois bem, sabe-se que o Governo se deteve no fato cassutório, 
pnr<.JUC se o lit.t.:sse, teria que nrlicCt-lo aos dezoito restantes, umu vez 
que todos eles- como todos sabemos- nome:tram familiares, gen-
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ros, filhos c até sócios como secretários de Estado, Os jornais denun
ciaram isto amplamente. E se as denúncias não continuam é porque 
estamos num estado cm que basta o Presidente dizer: "cstâ encerra· 
do o assunto 1 ' e o assunto está encerrado, 

A mcsmu coisa ocorreu nas mordomias com um projeto nosso 
onde procuramos limitar razoavelmente os vencimentos dos dire
torcs c presidentes de saciedades de economia mista, O projeto foi 
arquivado nesta Casa porque o Presidente não teve condições de 
responder a um ofício, na época, de informação sobre os venci
mentos. Todos temos plena consciência disto. 

O Governador é um estadista em grau menor, Ele é em relação 
ao Estudo o que é o Presidente em relação ao País e somente as elei
ções lhe dão universalidade para cumprimento do mandato, porque 
do contrário ele vai ser feitor, ele vai ntender às conveniências de 
quem o indica, ele não tem a universalidade pura compreender a 
importuncia do mandato porque ele não o buscou na mão do povo, 

O processo eleitoral i: também um processo de seleção de 
amadurecimento de um povo. Digo - e todos os nobres colegas 
confirmam porque conhecem- que ninguém melhor do que o povo 
brasileiro está qualificado para escolher os seus representantes e 
mais: o povo quer escolher, insiste em escolher, 

Em pesquisa recente. da Galup, noticiada pelos jornais, ontem, 
foi dito que o povo brasileiro, em grande maioria, quer eleições dire
tas. Qual o argumento, agora, para eleições indiretas, se o povo quer, 
se o povo deseja exercitar esse direito que lhe sobrou da tempestade 
revolucionária. 

Sr. Presidente, essas coisas tinham de ser ditas. 
As nuvens estão se adensando e a emenda não pode chegar nesta 

Casa para ser votada estabanadamente, sem uma prévia meditação. 
O siléncio i: comprometedor. 

Lendo os Anais da Casa, como já disse, compreendi que ao sair
mos daqui, todos nós deixamos um retrato •que nos engrandece ou 
nos compromete ao perpassar dos tempos. Descobri também que 
quem não cavalga idéias justas fica diminuído e não passa à História. 
fica apoquentado ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Com muito prazer 
nobre Senador Evandro Carreira, 

O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, a 
oportunidade de nos manifestarmos consoante o que há de mais 
legitimo, não apenas nos resguarda nos Anais da Casa, mas talvez, 
um ato heróico nosso, através de um comportamento, uma atitude 
ou um pronunciamento, pode não apenas nos salvar, mas salvar uma 
época, nobre Senador, dizer aos pósteros que, pelo menos, houve um 
homem com coragem da legitimidade. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Muito obrigado, 
nobre Senador Evundro Carreira, mais uma vez, pela concordância 
de ponto de vista que V, Ex• exara em relação aos que estamos 
articulando neste instante. 

Sr. Presidente, nós Parlamentares eleitos, que surgimos de elei· 
ção, que acreditamos no povo e no voto, que respeitamos, a despei· 
to de tudo, o nosso mandato, niio podemos, qualquer que seja a 
invocação, dar nossa adesão a qualquer projeto que implique em re· 
tirar do povo o direito de eleger seus governantes; e se fizermos nos 
diminuiremos mais do que já estamos diminuídos, niio por nós nem 
por nossa atuaçiio, mas pelas cincustâncius do tempo. Nós nos dimi· 
nuircmos perante nós mesmos c perante o povo. A esse projeto, 
realmente nilo podemos dar nossa adesilo, E o Governo, armado que 
estâ de A tos, que o julga habilitado para isso, que o faça dirctamen· 
te. Que não sejamos chamados a coonestar uma situação dessa 
natureza. Por que o Governo, o próprio Presidente nüo assume u 
rcsponsubilidudc de o razcr, se assim considera necessário'! Não tem 
S. E•• o Ato nus milos, ainda que falte o lustro, mesmo revolu· 
cionArio, mas i: um Ato contra o qual ninguém se levantarâ. E nós, 
nilo ficaremos diminuídos peruntc os nossos próprios olhos, de 

sabermos que usamos o nosso mandato, pum retirar do povo o direi· 
to que ele não nos deu. Seria uma conivência muito compromctedo-
ru. 

E fazendo isso ou trazendo ou iniciando o debate, nesta Casa, 
neste sentido, o nosso desejo é assessorar àqueles que, tendo recebido 
o cometimento inicial para desenvolver a tarefa, já saibam de 
antemão quais são os antolhos ou os óbices com que se depararão. 
Eu por mais que o quisesse, nilo poderia votar uma medida dessa, e 
nilo votarei. Não me oponho a que façam por ato de força porque 
oposição nenhuma podemos ter, mas é porque me reconheço sem 
legitimidade ou sem condições para isso. Reconheço, também, que 
ninguém aqui, nesta Casa, tem poderes para ato de tamanha enverga
dura ou expressão que ultrapasse os limites do mandato que rece
bemos. Por que a participação do Congresso? Nós só somos chama
dos a opinar quando o Ato se torna comprometedor? 

De forma, Sr. Presidente, que a Revolução o faça de forma dire-
. ta, sem a nossa participação. Tem poder, que o faça, Porque, com 

esse aceno que se pretende esboçar, notamos que está ocorrendo 
aquela situação a que Eça de Queiroz, com tanta propriedade se refe
riu: "Diante da.nudcz crua da verdade, o véu diáfano da fantasia11

, 

Querem que sejamos a fantasia, a toldar uma realidade muito cruen
ta, a violcntação de direitos do povo brasileiro, de eleger os seus 
governantes, os seus representantes, depois de tão longas e tão amar
gas experii:ncias, tão funestas experii:ncias quanto às administrações 
de cada Estado c, na grande maioria, contra os interesses econômi .. 
cos c a moralidade dessas próprias unidades da Federação. 

Sou grato a V, Ex•, Sr. Presidente, e sou grato a V, Ex•, Srs. 
Senadores, pela atenção, mas tecendo esses comentários sem prê· 
concebimento ou sem amargura, para que os interesses permanentes 
do País sejam preservados. No que tange ao respeito que se deve vo
tar i1 democracia c ao direito de o povo eleger dirctamcnte os seus 
governantes. 

Muito obrigado a todos. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO CAL· 
MON NA SESSÃO DE 27-4-77 E QUE, ENTREGUE À RE· 
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE: 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falando pela primeira vez neste Plenário, depois da apresen
tação, em maio último, de minha proposta de emenda à Constituição 
restabelecendo um percentual do orçamento federal e dos orça
mentos estuduais e municipais para a educação, aproveito a oportu· 
nidade para transmitir a todos os nobres colegas da Aliança Reno· 
vadoru Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro, meus 
agradecimentos pela honra que me conferiram ao apoiar essa iniciati· 
v a, 

Tenho, neste momento, o prazer e o privilégio de ler o nome de 
todos os meus companheiros du Aliança Renovadora Nacional e do 
Movimento Democrático Brasileiro que subscreveram minha pro
posta: Magalhães Pinto, Daniel Kricger, Tarso Outra, Henrique de 
La Rocque, Helvídio Nunes, Heitor Dias, Otto Lehmann, Altevir 
lcul, Arnon de Mello, Accioly Filho, Tcotônio Vilelu, Amaral 
Peixoto, luiz Viana, Lourival Baptista, José Sarney, Ruy Santos, 
Mendes Canale, Benedito Ferreira, Otair Beckcr, Alexandre Costa, 
Mattos Leão, Jcssé Freire, José Guiomard, Jarbus Passarinho, Sal
danha Derzi, Virgílio Tilvora, Luiz Cavalcante, Fausto Castello· 
Branco, Cattete Pinheiro, Domício Gondim, José Lindoso, Lenoir 
Vargu~. Nelson Carneiro, Adalberto Sena, Danton Jobim, Benja
mim Furuh, Gustavo Cupancma, Wilson Gonçulvcs, Gilvan Rocha, 
Ruy Carneiro, Dinnrtc Mariz, Muuro Bcncvidcs, Evandro Carrcirll, 
Agcnor Maria, Itamar Franco, Murcos Freire, Lázaro Barhozu, 
Franco Montara, Eurico Rczcndc, ltulivio Coelho, Vusconcclos 
Torres, Lcitc Chaves, Renato Franco, Roberto Saturnino, Orestes 
Quérciu, Augusto Franco, Evclúsio Vidra, José Esteves, Paulo Gucr· 
ra, Milton Cabral, Osircs Tdxcira c Dirceu Cardoso. 
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Apenas dois S~.:n11d,Jr~s nfto <~Ssinaram a proposta de emenda 
constitw.:ion;.ll: o primeiro foi o L!nti'io Líder do Governo nesta Casa, 
o eminente Senador Pctrúnin Portt:ll:t. Devo a este admir:'tvcl homem 
público o m:.dor cstímulo qu~.: minha iniciativa rcccheu. Quando lhe 
expus u minha idéia, u Senador Pctrúnio Portc11a saudou-me com a 
maior cfusüo, congrattllant.lo-sc: p<.:ht fclicidmlc da proposta c se pron
tificou a p~.:dir nudi~ncia an Pr~.:sidcnh.: d:t República pura que eu 
expusesse, de viv:1 vol, ao Chdi.! da Naçi'io, o eminente Gt:ncral 
Ernesto Gciscl, :~s linhas gl!n.ds d;.t projetada emenda t1 Constituição. 

Postcriormcntc, o S~.:nador l't:trônio Portclla autorizou cxpres
sumcntc todos os seus Vh.:c-Lideres ;:1 assinurl!m minha pro4posta. 

Porwnto, n.:t B~tm:nd.:t d:t A RENA, nU o houve nenhuma 
excecUo. Todo~ subscn:ver~un a cnttmdn ti ConstituiçUo. O único que 
nUa poderia subscrevê-la, porque como Lídi!r do Governo, se a 
assinasse, a transfornwri~t cm emenda de iniciativa do Poder Executi· 
vo, foi o Líder Petrônio Portellu, campe"o do apoio à minha propos
ta. 

Do Movimento Dcmocrútico Brasileiro obtive assinaturas de to
dos os Sen;~dores, com cxccçiio de um, o Senador Paulo Brossard 
S. Ex•, entretanto, alirmou-me que cu poderia contar com o seu vo
to por ocusii1o da votaç"o du emenda, no plenário do Congresso 
Nacional. O eminente Senador pelo Rio Grande do Sul declarou-me 
que, por uma questiio de principio, niio assinaria nenhuma proposta 
de emt.!ndu ü Constituição. rnas que o seu apoio poderia ser con
siderado certo. Realmente, S. Ex• compareceu no dia da votação da 
emenda, no plenário do Congresso Nacional, c aprovou-a. 

Depois da apn.:sent;u.;ttu Ja eml!nda, esta é a primdra vez, con
formcjú dechm.:i, qui.! falu no pli!n:trio dt:stu Casa. E nUa poderia dei
xar de iniciar minhas pal:1vras s~.:m rt:novar a todos os Senadores da 
ARENA c do MDB o meu profundo agrudccimento por esse apoio 
que represcntou pura mirn como qut: o ponto culminante da minha 
carreira politica. Pcb primdra va, ao que parece, uma proposta de 
emenda ~~ Constituiç;lo foi ::provada virtualmente pela totalidade 
dos membros da Cftm:1ra :\!la . .-\l~m disso, uma Comissão Mista, 
composta de 22 Parlaml·nt;qc·,, 1::1 .\RENA c do MDB, também a 
aprovou, por unanimid:t~l··. :li.:·. •~-"i"'i". 

Este ano, tive,, plt·.i:· ;,, dL· 1'\]'.:rimcntar uma outra intensa 
emocr10 nesta Ct:-.::: 1n.· '''"~':' tt,bi.'. fui eleito, com os votos dos 
meus nobres í:urllp:tlllkt<"· ,;:: .\1_~·'·.\-.\ c do MDB, Prt.•sidcnte da 
Comissão de hlw.::lt;;.tu.: 1 'tt!tut :t .111 Si..'tt:altl Fl!deral. Essa Comiss;1o 
é das mais i mport;1111 e~ ~~ "u~t l:. lttt !Jl'"i';:t.' c, •ttstitui autl:nt ica constcla
çUo dr.: v;tlorc .... l·:ttl!'t: '>•:th ttlL'ttl;-.:·~···- dt".t.t,·:ttn·se dnl.!o c.'<-Ministros 
de Estndo, dtt.., •:t~.ti·. t: .. · _:\-\ii,.i· :·,. 1i:t i-'ducaçrw; Gustavo Capa
nema, Tarstl Du.i :·:t ,. h ,I,_, .. h\•,::• itJ~t·' fJili.., outro~ c.x-Ministros de 
Estado dcl:1 parti,:ip:t~tt :\ctt<H.!ttr !'!·.uJ•:tt Montllfo, que !'ui Ministro 
do Tr:lh;.tllltl, .... \I St'lt:tdur C;ll(l'i~· Pinheiro. llliC !'tli rv1inistro d:~ 
Saúde. Al~m lkSSI.!S l'inco 1.!.\-Mini"t:·th de Est:u!ll, eirwn l.!'(·(lover
nadorcs participam, tamh~m. d:r t.'or11iss:lo dt: r:ducaç;:o l: Cuhur:t 
do SenuJu: Senadores Jarbíl!i Pas~arinlru, lldvidio Nunl.!~;. Afllllll dt: 
Mello, Adalberto Sena~ Gusta\ ~-~Capa nem a 

O Sr. Milton Cuh:-~1! (:\ld-J~A - PB) --- l'nmito: V. E'(• um 
apurtc',' 

O SR •• JOAO C'.f.I\ION lAR EN/\ --- J:S1 -- <.\11n tudo ll 

pntzcr. 

O Sr. Milton C'11hral 1,\RI'NA- l'lli 
nnhrc Rcprcs~nt:rtrll" d,, l:.;l.!dtl dtl E ... piriln ~;;ullo, ScnadLJr .ltl:'ttl 
Calnwn, par:r a Prc~itit'IH.'i;r di.! Ctunis~i'in til! l·.drlt.'a~·;[p c Cultura roi, 
cfctivamcnlc. u111a l'SL'tlllla r~ltri• 0t·li; N~o só 11:-. ... cu.., Ctl111panhr:iros 
de Bancad:t. ctr!im, lihltl.~· tl.'ó..., ·•ltrrt·· tnas n Brasil intt:irn, conhe· 
cem V. E.x~ conw unr "r:rlllk lut:rdur pd:r cau~a dn edlH.::rt,"flo c, 
provavelmente, nirt!!lll't:r tr•~·llrtll' Lhl que V. Ex• JHilh:ria, nesta lwra, 
ocupm a Presid~nd:r d.·•,.,,. lltqt•lrtantis~ima Crtrllis<ru T~cuica da 
nossa Casa. Sintu·tw :rk~·, · ···i lpH.: a satbl';t~o·;·w ~ dt.· todos os 
Senadores, ao ou\' ir \. 1->. · •"::ttt:tr :1 üllllpl):-.i\·;·lu \: 11~ trabalhos 
da C'umis..,~L), '1\:nw:-. :lh..,ttltll:t l.'l'tleJ.a d(.' que a l'Dtlli~;-;:·L(J de Edul.!a· 
çiio c Cultura. S11b a l1rco.;idi·w:.t dr·\'. 1·\•, rl.!:rlit.ar;~ 11111 trnhallll> 
mn~nílico qnc muitnlwnrar·:·\ l':.t.: r ':t•;;t d11 Jlarlamt.:nln Nar.:innal. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Agradeço ao 
nobre Scnador Milton Cabral suas palavr:1s tão generosas, que 
muito me estimulam. 

No dia lO de março, ao tomar posse na Presidência da Comis
~ão de Educaçiio c Cultura do Scnado, tivt oportunidade de lançar a 
id~i<t du claboraçr10 de um Projeto~Educaçào que receberia a 
colahoração di! todos os ex-Ministros de Educação que integram a 
nossa Comissi10: de um Deputado Federal que também foi Ministro 
da Edue<•c"o, o Deputado Brígido Tinoco: do utuul Ministro Ney 
Braga, que todos nós consideramos ainda intcgrantc desta Casa e 
todos os ex-Ministros da EducaçUo que não pertencem ao Congresso 
Nncion:tl. 

Este Projeto-Educação receberia também u colaboração do 
aluai Presidente do Conselho Federal de Educação c de todos os ex
Prcsir.Jcntcs desse mesmo Conselho. Al~m de mobilizarmos esses 
:tdmirúvcis valores na área de educação, convocaríamos para presta
rcm sua contribuiçUo t1 claboraçUo do nosso Projeto todos os expoen
tes da cducução cm nosso País, inclusive alguns- por· iniciativa do 
eminente Senador Jarbas Passarinho - que defendem pontos de 
vistu contrúrios ao da atual política educucional brasileira. Esse 
Projeto-Educação seria lançado na base de um pacto nacional, 
suprapartidúrio, e constituiria inestimável contribuição do Senado 
Fedcrnl aos esforços dos próximos Presidentes da República na área 
do ensino. 

Entendemos que a solução do problema du educação não 
podcr;."1 ser ulcançada nem a curto nem médio prazo. O esforço educa
cional terá que sr.: desenvolvcr ao longo de, pelo menos, vinte ou 
vinte c cinco anos. Por isso mesmo, o Projeto-Educação tem como 
objetivo oferecer um diagnóstico nacional de cducaçUo c, ao mesmo 
tempo, indicar a terapêutica, pura esse problema, sem cuja solução o 
Brasil não alcançará uma etapa de autêntico desenvolvimento social. 

Mais tarde, depois de recebida com grande entusiasmo a idéia 
do Projeto-Educação cm âmbito nacional, tive oportunidade de lan
çar outra iniciativa: o Projeto-Educação de âmbito estadual, 
contundo com a colaboração das Assembléias Legislativas de todo 
Brasil. Seguindo as mesmas linhas do Senado Federal, cada Assem
bléia Legislativa convocaria ex-Governadores, ex-Secretários de 
Educação, o aluai secretário da Educação, o Presidente do Conselho 
Estadual de Educação e todos os ex-Presidentes do mesmo Con
selho, além dos expoentes de Educação de cada Estado, para cola
borarem neste Projeto-Educação estadual. 

No mês de junho do próximo ano, todas as Assembléias envia
ri>~m ü Comissi1o dt: Er.Juc:1ção c Cultura do Senado sua contribui
r,;;\tl. T~o:ri:tmos, cnt:ln, um retrato de corpo inteiro da educação, no 
Bra:-.il, ~.:om todas us suas fotlh:1s e dcliciências. 

Cint.:u Assc.:mbll:ias jC! sr.: munifesturam uccit:.mdo o apelo da 
< 'omissüo Jc Educaçi10 c Cultum do Scnndo Federal: as da Bahia, de 
Sanla Calarina, do Maranhão, do Rio Grande do Sul e de São 
P:nilo. Estamo~ certos de quc, dentro dc poucos dius, receberemos o 
:tflllio das dcmais Assembléias Legislativas de todo o Brasil. Já 
:u.:citaram o nosso convite parn falarem na ComissUo de Educação e 
t'ultlll':l, sobrc.: o Projeto du EducaçUo, três ex-Ministros da Educa
ç;.'HJ: l)edm Calmon, Antônio Bnlbino c Clemente Mariani. O nosso 
lltlhl\.' i.'olcga, Senador Jurbus Passarinho, ser{\ um dos conferencistas 
do pr~·J:\imo mC:s de mnio. Em seguida, ouviremos o depoimento 
au!l1riz:rdn dll mestre Gustavo Capanemn, que durante ll anos foi 
titular da Pasta da EducaçUo. 

1\manh", a Comiss"o de Educuçi10 e Cultura do Senado Federul 
ll'l':'l :r honra de recchera visita do Ministro da Educuçr1o Ney Braga. 

l.u~o após tomar possc na Presidência da Comissão de Educa· 
t;:'Hl l' l'ultum do Scnudo, liz u S. Ex• unu1 visita de cortesia. Nessa 
oportunidade, o Ministro Ncy Braga comunicou-me que pretendia 
rt:tribuir aquela visita, com outra também de cortesia, à Comissão de 
Educação e Culiuru do Sen11do. O Ministro Ncy Brugu revoiou, en
t;io, o maior entusiasmo pela idéia do Projcto-Educaçilo, e colocou 
:'t dispLlSiç;.lo d:t nossa Comiss:lo todos os dirigentes do MEC para 
unw mnpla colaboraçUo. Em virtude r.Je o Ministro Ney Braga ter 
tnnwr.Jo conhecimento, atruvés da Imprensa, de que vários 
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Sr:-i. Senad,)rt:s estavam intercsStldos crn lhe rormulur indagações, 
tckl'nnt)U·nH:: S. Ex 1.1, parn me comunicar que, embora sendo a visita 
ini1.,.1al de rctrihui~;~w l1qucln vblita de cortesia que eu lhe fízcru, ele se 
w!tll..::l\':1 i1 di~posiç~o de totlos os Srs. Senadores que lhe·quisessem 
(Mm ula r pcrg untas. 

!\bis tank:, cntàu, o Ministro Ncy Bruga voltará à nossa 
(.\1mi::.~~1u, prlwavdrncnte no próximo uno, para dar sua contribui
ção[\ ~!l:lhoraçDu da Projeto-Educação. 

N() decorra dos estudos que vamos renlizar, com a colaboração 
dt: toJt):; os c.xpocntcs da educação em nosso Pars, c de todos os ho .. 
mcns públicos que adquiriram experiência à frente do MEC, tere
mos. oportunidade d<.: esclarecer ulguns pontos que, até: agora, são 
Cl)ntrovcrtidns. Por incrível que possa parecer, até hoje não che
g:nnns a um :.lt.:Mdo sobre qual é o verdadeiro percentual do orça
mento rcdcrul destinado à Função EducaçrlO. De acordo com a 
mitmaica qut.: apn:ndemos nu escola de primeiro grau ou na antiga 
escola rrim:'1ria que frt:qí.lentamos, esse percentual gira em torno de 
7,S~I. cm rclaçàn ao total da Receita da União. Entretanto, há outras 
afirnwçõcs do que esse percentual gint cm torno de 12,5% e ati: 
mt:smu de 24r;., 

Nf1o ~ possível que, através da Comissão de Educação e Cultu
ra. nfw se consiga chegur u uma conclusão definitiva sobre qual o 
real rcrccntual destinado, no Orçamento Geral da União, para a 
Funçüo EJu~.:açào, 

Em virtude dessa dcplorúvel controvérsia, o Brasil está sendo 
aponl:!llo, pela UNESCO, em seu Anuário que circula amplamente 
11a :'1r~n c:1ritalista c na úrea sochi\ista, como o 809 país em dispêndios 
pú hlic()S com edw.:açào, cm reh1ção ao Produto Interno Bruto. 

Outro plHlto que espero seja esclarecido, ao longo dos debates 

brnsileiro, nesta Cusu, ciumar em seu nome, pedindo maiores re
cursos pura o ensino de Primeiro Grau, a lim Ue que as professoras 
ga·nhem sal:"1rios mais compensadores e não sal{lrios ínfimos que 
chegam a variar entre 40 e 100 cruzeiros, na úrea municipnl. 

Outro ponto, ainda, que procuraremos esclarecer, ao longo dos 
nossos estudos nu ComissUo de Educação e Cultura, refere-se à 
gratuidade indiscriminada do ensino superior. Nesta Casa, o eminen
te representante do Movimento Democrútico Brasileiro, Senador 
Evelúsio Vieira, em v·árias oportunidades tem focalizado este pro
blema, que é da maior gravidade. Neste momento, quase 60% dos re
cursos do Ministério da Educaçi10 c Cultura se destinam ao ensino 
superior, "i:nquanto apenas 13% são canalizados pura a Escola de 
Primeiro Grau. O Brasil se dú.ao luxo, acima das possibilidades dos 
países jú plenamente desenvolvidos, de garantir a gratuidade indis
criminada u filhos de famílias ricas, precisamente aqueles que ti:m 
capacidade de pagar as mensalidades dos cursinhos e conquistar lu
gares nas Universidades federais ou estaduais. Esse ponto, que é da 
maior importância, será focalizado amplamente através dos nossos 
debates. 

A Constituição, que o saudoso e notâvel ex-Presidente Eurico 
Outra costumava chamar de .,nosso livrinho", estabelece taxativa
mente que o único ensino que deve ser gratuito neste País é o Pri
meiro Grau, ou seja, o antigo ensino primário, hoje com a duração 
de 8 anos. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V, Ex• um 
nparte, nobre Senador? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Com todo prazer. 

do Projeto-Educação, refere-se it taxa de escolaridade cm nosso Pafs. O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Tenho, rcrmanentcmen-
Em documt.:ntl1s oficiais, que não representa nenhuma tentativa de te, grande prazer cm ouvi-lo, nesta Casa, particularmente quando 
ocult~1r a v~:rd.:td~..:, d~:clara-se que o índice de escolaridade no Brasil é fala sobre o assunto educacional, que é fundamental ao descnvol-
d;l t~rdcm de X(l(;;,, Realmente, nfto se trata de uma mentira ou de vimento de qualquer povo. No Brasil, estamos lutando, realizando 
urn~! invt.:rdaJc, mas sim de um enfoque errado, capaz de causar ingentes esforços raru conscguirmlJS conJir;1ics ncccssúrias (l nossa 
grav~:s d~1nos ~L caus;t Jc cducaç~11, DI.! fato, nas oito séries da escola grunde decolagem na busca de ;.1tinr,irmos o cslúgio de País dcscnvol-
dc primeiro grau cstÜt) nwtrit.:ulad~ 1s JH milhões de crianças. Na base v1do, mas encontramos diliculd:ulcs cm v(trios sctorcs, prin-
dcstt.: total Jt: l'-: mllhú.:~,. cht.:)'it~~;L: :'t conclusão de que a taxa de cipalmente no sctor de um índice de maior produtividade, quer 
c~colariLiadc dl' nr:1:-1!ll: dc Srl"; .. Se L'.•:st.: LI:! do representasse a verdade nos produtos elaborados, lJLICr nos produtos agrit:olns. Produzimos, 
integral poLh:riamu:, t'niL..;idt:r;.lr-rllls Jdit:cs: o ideal da universaliza- por exemplo, arroz e não temos condiçl1o externa. nos preços~ temos 
ç;h) dl) ~.:n~i!H> ohvianwntc é de JOUf,'(i, Se o Brasil tivesse atingido a um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, mas não temos preços 
la . ...:•! dt.: 0(11

;(, o :1vanço poderia ser considerado espetacular, deixando- competitivos para exportação da carne. Poderíamos, aqui agora, 
nos rlr.:n~llll~.:nte nrgullwsos da nossa condiçUo de brasileiros, tum- arrolar uma série de produtos em que temos uma produção enorme, 
bóm, na úrca do ensino de Primeiro Grau. abundante mas nrto temos condições de exportação, por falta de 

f: ncccssi~rin, entretanto, que em todas as oportunidades melhores preços. E por que isso ocorre? Porque falta instrução, falta 
tcnhamns a l:Oragem de revelar os dados fornecidos pelo Governo, mão-de-obra qualificada aos brasileiros. Por essas razões, sempre te-
pelo gov~.:rno que f~1z o jogo da verdade; c que através de estatísticas, mos uma vibruçilo extraordinária em ouvi-lo e ficamos satisfeitos em 
amplamente difundid<~s pelo Ministério de Educação e Cultura, ouvir V, Ex• anunciar que o Ministro da Educação e Cultura estarâ 
demonstram que apt:nas 9% das crianças brasileiras terminam a presente i1 reuniilo, amanhã, da Comissilo de Educação e Cultura 
escola de Pr.imciro Grau. desta Casa, nrto apenas pura estabelecer um monólogo, como da vez 

Noventa c um por cento das crianças brasileiras não são anterior, mas sim pura o diálogo e vai nos dar ensejo de formular 
beneficiadas pelo urtigo da nossa Carta Magna, que estabelece que é uma série de perguntas. Uma delas, por exemplo: por que o Ministro 
obrigaçiio dos Poderes Públicos a garantia de 8 anos de escola gratui- Ncy Braga, na distribuição dos recursos financeiros para os Estados 
tu de Primeiro Grau 11 100% das crianças. brasileiros, no ano passado, drenou pura o rico Estudo do Paraná 

Portanto. temos um longo caminho a percorrer, pois 91% das um bilhão c 300 milhões de cruzeiros, enquanto pura outros Estudos 
crianças se evadem do ensino fundamental, que é o alicerce da educa- importCmcias de 50 milhões, I 00 milhões? Para o segundo estado, o 
çito. Se niio dermos prioridade à Escola do I• grupo o Brasil vai con- Estado de V. Ex•, Espírito Santo, menos de 300 milhões de cru
tinuar a ser enquadrado no diagnóstico da UNESCO, segundo o zciros? Entrto, gostariumos de saber, c vamos formular u pergunta ao 
quJI o supcrdimcnsionamcnto do ensino superior é um fenômeno Ministro Ney Braga, por que essa discriminaçUo violenta. Aprovei
tírico dos pu!ses subdesenvolvidos, tnríamos, ainda, a oportunidade, em pedindo n bondade de V. Ex•, 

Atmvl~s do estudo du UNESCO, ficou comprovado que os para dizer, Senador João Calmon, qw: na hora em que o Governo 
pai!;cs suhdt.:~;cnvolvidos destinam maiores recursos, na ârea da quiser resolver o problema da educação ele resolve. 1: abolir u gratui
educaçiiO, ao cnsi:1.1 superior •. certamente porque os candidatos às dadc do ensino supcrinr. Ai jú teríamos u possibilidade de 
Universidade.~ c h1~uldades são dotados do que o utunl Ministro da deslocarmos 60% da verba do Minist~rio da Educação e Cultura 
Fuzenda, M:i1·io Henrique Simonscn, chamou de .. extraordinário po- paru o ensino prim:"1rio. Para suprir o ensino intermediário, o ensino 
der vncal", ou s1:ja, capacidade de irem às ruas, promoverem de Segundo Grau, o Governo poderia estender o Crédito Educativo, 
passc:tl::::, c.,igindn maior número de vagas. que estútendo ~xito p:m1 o ensino superior. Com essus duas medidas 

.:y 11 :~ti'(l milhões de crianças estilo forn das escolas de Primeiro teríamos a soluçito para o problemu dn educação, porque tcrlumos 
c;r: 111 t'!\1 llll~;-.o País. Como essas criancinhas não têm poder vocal, a dinheiro c, tendo dinheiro, teria mos u possibilidade de construir c 
,1;_\n ~.t·r (:\trL'Illamente fraco, cttbe n nós, representantes do povo equipar as cscolus, de remunerar ndequndamcnte os professores. 

~~-~---,.......,_,.,,~.':"'~'!7-17'~,.... ..... -~-·...,~,r,;r·-:r··~..,..-,.,-~~----'"""'-~--.... ----..... --.-----.---.--
•• . ' ', ,, . • ,' 11, ···.\1: .·:: " 
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Muiode 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feiraS 1377 

Todos os problemas seriam solucionados. O problcmu niio é diricil, o 
que falta é coragem ao Governo dc tornar as medidas que a educação 
brasileira prcds:~. Mui to obrigado a V. Ex~ 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Agradeço a 
V. Ex' a sua preciosa colahoraçiio, que incorporo, com o maior pra
zer, a este meu pronunciamento. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um 
apartt:'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Heitor Dios (ARENA - BA) - Só há por que elogiar 
pcrsistcntt: c patriótica campanha de V. Ex• cm favor da educação 
no Brnsil. Discute V. Ex• o assunto na sua horizontalidade. Reclama 
V. Ex 11 novos c maiores recursos, identifica os pontos que me pare
cem mais vu\ncrúvcis. Mas V, Ex•, como todo o Brasil, há de re
conhecer que, se o processo educacional brasileiro ainda apresenta 
falhas, de exibe uma progressão altamente elogiosa. Os números 
tamb~m falam eloqUentemente sobre o assunto, mas, no particular, 
quero referir-me diretamcntc ao aparte do nobre Senador Evelásio 
Vidnt. S. Ex~. referindo-se 01 .::tssuntos diversos, fez questão de focali
z~tr a necessidade da mão-de-obra qualincada. Não hil restrição so
bre o assunto, c, no particular, as medidas do Governo vão nessa 
mesma dirr.:çào. Mas S. Ex• tratou du matéria fazendo uma referên
cia que até certo ponto é injusta, ou mal compreendida: quando 
S. Ex• alega que o Ministro Ncy Braga drenou para o Estado do 
Paran:'t tantos bilhões de cruzeiros, e S. Ex• citou as cifras exatas, 
deixou a cntcndcr uma prefcrência pcssoal do Ministro por um Esta
do, cm detrimento dos outros. É claro que não tenho os elementos à 
mão para a rcsposta adequuda, mas como conheço o espírito público 
do ilustre Ministro Ncy Braga, antecipo a informação: S. Ex• deve 
ter canalizado essa importfmcia cm decorrência de projetas elabora
dos, rorque o Ministério não faz essa distribuição arbitrariamente, é 
pr~c!so. guc cnd:t estado clab~rc o seu projeto e encami~~e para o 
Mmtstcno, para que esse, t:ntao socorra o t:stado, o subs1d1e com os 
recursos ncccssúrios. Não é por outru razrto que o Estado do Paraná 
obteve :1 import:incia a que V. Ex• se refere, embora não tenha nú
mt:ros também cm relação aos outros. Mus sei que, cm relação à 
Bahia, os projctos elaborados pelo Sccrctúrio da Educação são aco· 
I h idos relo Ministro Noy Braga, como tenho certeza que elo da mcs· 
ma manc.:ira farú cm relação a todo Brasil. Com relação à grutuidade 
do ensino superior a que: se refert:, S. Ex• hú de convir que o Gover
no comt:çou com um rasso bem à frente neste particular, quando pas
sou a conccdt:r empréstimos, através da Caixa Econômica, a longo 
prazo, com dez anos de carência, após a formatura, no estudante, 
para que ele custeasse.: os scus estudos. Então, já ai com a responsabi
lidmle do compromisso ussumido clc se estimulasse, mais ainda, no 
cumprimcnto das suus tarefas prolissionais. São essas as considera
ções quc cu quem apresentar, por intermédio de V. Ex•, ao ilustre 
comranhciro, mas rcnov:tndo os meus aplausos ao seu trubulho, ao 
st:u interesse patriótico cm torno de tão grandiosa campanha. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Muito obrigado a 
V. Ex•. nobre Senador l-leitor Di:1s. 

A propósito do argumento usado por V, Ex• a respeito da neces
sidade d:1 arroscntação do prOJctos, devo lembrar que sofri umu pro
funda Ucccrçiio quando visitei, 1.!111 Madri, uma exposiçf10 sobre o 
esforço cducadonal du Gav~.:rno csranbu\. Encontrd numerosos grá
licos c quadros mostrando rrojctos no :o~ctor da cducuçfto, financia
dos rclo Banco f\.·t undial. t\n regressar ao Brasil. procurei apurar _it· 
to ao llam:o Mundial, pn1 qul' .;.,',para a ;~spanhn eram canulii•:,.:.; 
tantos empréstimos para o sctt1 .. 1 1 cducaçf1n. Experimentei cnorm· 
dt:s:llento ao ouvir a se!!uinte e.\plk:w·in: n L:aneo Mundi:tl ~ú 1·nde 
aprovar nrojc.:tllS que lhe se.i:11·• :u""~rc ··t:trlos. O Brasil •:rh·.tmin!· 
com muita frcqliência, para o li:l!ll'd r\ .mdial, cn1 ht1s ... a de : !r:;mcia
mentn, pwjctns para ahcrtur:1 ~~ asfaltarncntn d 1 .. :tdas, pura a 
constru~·;'tP de usinas hidrclé1rii.'>IS, dc usinas ~ith:rlrrgrL\t-'•· mas oBra
sil n;'ro se)!UL' n c\clllpln da Fspanh:1. ni'r11 tt:m enviado ao Bttnco 
f\.lundial prujL.:to~ pL.:dindo fin:rr11.:i:rrnc11ln., p:tra ~.:mprccndirncntos no 

setor educacional. Realmente, a necessidade de projetas está fora de 
qualquer dúvida, o problema, nobre Senador Heitor Dias, é que o 
llrasil ainda ni•o decidiu dar prioridade I, 2 c 3 à educação. 

Vou citar um exemplo concreto do meu Estado natal. O atual 
Govcrn.::tdor Elcio Alvares, que é um extraordinário cavador de 
verbas para resolver problemas do nosso Estado, realizou um 
levantamento das necessidades mínimas do Espirita Santos na área 
do ensino de primeiro grau. Chegou à conclusão de que o Espirita 
Santo precisaria, no mfnimo, de 500 milhões de cruzeiros para a re· 
cuperação das suas escolas. Veio a Brasilia e lutou muito para a 
obtenção dos 500 milhões. Conseguiu, apenas, niio uma dotação 
orçamentária federal para o meu Estado, mas apenas 15% do total de 
SOO milhões, através da Caixa Econômica Federal, através do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), empréstimo que é 
onerado por juros e correção monetária, embora uma correção 
monetúria um pouco mais suave que a normal. 

Realmente, está na hora de o Brasil tomar a decisão de que 
educação, quando receber um financiamento, deve ter juros mais bai
xos do Pais c sem nenhuma correção monetária. 

No caso do Crédito Educativo, que é uma iniciativa 
extremamente feliz do Governo do Presidente Gcisol c do atual 
Ministro da Educação, Sr. Ney Braga, cobram-se juros de 15%, sem 
corrcção monetária. Entretanto, no Brasil, há financiamt:ntos para 
renovação da cafeicultura, com juros de 4 a 6% sc:m nenhuma cor
rcção monetúria: h:'1 financiamentos para u agroindústriu do Nordes
te, para a cana-do-açúcar, para a produção do açúcar c do álcool, 
com juros de 6 ou 7%, também sern com:ção monet:'irin. O café e o 
açúcar s1i9, porventura, mais importantes do que ti educação? Cobra
se dos estudantes um juro de 15%, que é excessivo cm rolai;ão ao juro 
concedido não apenas ao café, ao açúcar e ao álcool, mas a outras ati
vidadcs. 

O Sr. Evelásio VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me permite um 
a pane'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Evelásio VIeira (MDB- SC)- Apenas um subsidio, para 
não perdt:r a oportunidade. Mas antes, inicialmentt:, um agradt:
cimcnto à resposta que V. Ex• deu ao nobre St:nudor Heitor Dias, a 
quem nós iriamos responder, mas V. Ex• n:spondeu melhor do .que 
nós, O subsídio: o Governo cobra juros e correção monetária para a 
cducaçàe ... 

O SR.JOÀO CALMON (ARENA- ES)- Corrcção monctá· 
ria, não. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Cobra juros c correçt10 
monetária para esses empréstimos feitos atruvés da Caixu E~.:onômi
ca (FAS). 

O SR. JOÀO CALMON (ARENA- ESJ- Cabra corrcção, 
embora mais suave. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Pois é. Entretanto, o 
Governo doa 350 milhões de cruzeiros para u •ica família Lutfala de 
São Paulo. 

O SR. JOÀO CALMON (ARENA- ES)- Senador Evclásio 
Vieira, estou absolutamente certo de que o Ministro Ncy Braga, que 
é um cxtraordinúrio homem público, credor da grntidno do povo do 
Pnr:tn:'l c da simputiu c du admiraçno de todos nós que tivemos o 
privilégio du sua compunhiu nesta Casa, darít amplas c satisrutórias 
cxplicaçôes u V. Ex• sobre o dado que acabu de aprcs~.:ntar. Quanto 

, outro problema que V. Ex• acaba de focalizar, preliro nno me 
.l;.lstar de minhu idéia fixa, de minha obst:ssUo, que é a t:ducacno. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• lllC concede outro 
aparte'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com muito 
pr :lt.cr. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Valia à discussão cm 
face do \.:{lJllra-:tpartc Uo nobre Scnudor Evclúsio Vieira. A resposta 
a S. E.xu cu j;'1 lwvia J:tdo quando procurei colocar os pontos nos 
"ii", no quo tange à cunalizaçiio de verbas pura o Estado do Paraná. 
No q11c di1 n:sr~.:ito :"t cnbranç:1 de juros e correção monetária no 
:::" ··.T .. , ·:!:·'• , .• ,.. ·.~s ;t.~·.ricnlas c quanto à produtividade do 
i:;t..:.~u . .1 quv \ .~.':;' ~ .. : :.:t'.:~c. tl pl'obkma u.íjt1 é uma reft:rência ntio 
ao Ministério da Educaçiio mas à politica governamental, se é o caso 
dc ser mcn:dda essa apreciação. O Ministério da Educação e Cultura 
tem ljUc se jungir a sua receita. ao seu orçamento. Embora faça 
justiça ao E.<tado do Espírito Saqto c a todos os Estados, o MinÍstro 
Ney Braga niio pode dispor de imediato de 500 milhões de cruzeiros 
para atcndor ao Estado do Paraná ou aos demais Estados com ames
ma solicitação. Nào é que não mereçam. acho que todos merecem, A 
atençcw, a solicitude e a prontidiio do Ministro no atendimento a 
t:ssas solicitações estão condicionadas, evidentemente, às possibili
dades orçamcntôrias daquele Ministério. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Muito obrigado a 
V. E.'\~ Para ilustrar a test: do nobrt: Senador Heitor Dias, devo 
t:sclarccer que a conct:ssào de empréstimos através da Caixa 
Ecunlllnk:a Federal, cst(l condicionada à capacidade de endividamen
to dos E~t:1dos. No caso do Espírito Santo, não tendo sido possível 
obter tlotaçi:io orçurnentúria para a recuperação das escolas de 
primeiro gr:w, foi nect:ssúrio recorrer à Caixa Económica Federal e 
por CHU:-ia da reduzida cupacidadc de endividamento do Estado não 
seria possívt:l a concc.:ss~o de cmpr~stimo de SOO milhões de cruzei
ros. N unu1 primcirn ctnp:1 foi concedido um empréstimo de 75 
milhões di.! c-ruzt:iros 1.!, no rnês de.: março, o Ministro Ney Braga se 
comprometeu, junto ao Governo do Estado do Espírito Santo e 
junto a cstl.! rc.:prcscntantc capixaha, a envidar esforços junto à Caixa 
Económica Federal par:1 ser libt!rada a segunda quota de 75 milhões 
dl! l.!rttzl!irns. 

Se tivermos snrtc.: l! contarmos, como sempre, com a boa venta
di! da C:li.\n Econômil.!a Federal, conseguiremos, a duras penas, 
menos Llc 1/3 dns recursos ncccssúrios para satisfazer às necessidades 
mínimas da rt!dc de primeiro grau. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN)- Permite V. Ex• um 
aparto'! (Assentimento do orador.)- Senador João Calmon, desejo, 
nt:st:loportunidadc, nUo só mt.: congratular, mas louvar V. Ex• pela 
sua ohstina~.;Iio, pela sua tenacidade a respeito do problema do 
Ensino, LJ:I Educaç~to en1 nosso País. O que tenho a lamentar é que, 
no ano pass:tdn, V. Ex~ t.:ncontrou, nesta Casa, de parte dos seus 
colegas, tanto doM DB como da ARENA, upoiamento pura que fos
sc mndilicadn n t\!xtn de uma t.:mçnda à Constituição. Infelizmente, 
V. Ex~ n[to ~.:nntou, apt.:sar de ter o apoio da maioria da Casa, com a 
hoa vontallc do Govt:rno no qut.: diz respeito ao desenvolvimento do 
Ensino no Brasil. Mas tonho certeza absoluta de que o trabalho 
pcrtin;rl, im.:nnsftvcl de V. E.x~ niio só darü bons resultados como 
perpetuará, não resta a menor dúvida, o seu nome na página da 
H istôria brasileira como um dos homens incansáveis na defesa da 
EducaçUo do nosso Pais. Continuo, Ex•, dizendo que essa luta é não 
só meritória como :tlwnu:nte nt:cessúria para o desenvolvimento da 
nossa P:'ttria. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Agradeço u 
V. E:o.~. Scnudor Agenor Maria, o aparte que, realmente muito me 
dc~vanccc, 

Estou lembrado qut: V. Ex• tomou a iniciativa de procuntr o 
Presidente Ernesto Gciscl, para denunciar ao Chefe da NaçUo que, 
no seu Est;tdo natal, us prorcssorus primárias municipnis uinda 
ganham CrS -10,00 por mês. Posteriormente upurci que, num outro 
Estmlo, no extremo-norte do Pais - que não tem, neste momento, 
llt!nhum rl!prcscntarllt: aqui no Plcn(rrio - num detcrminudo 
município qth: lica a JS 1\.m da Capitul, uma prorcssora prim{rria 
munh:ip:ll ~.anlw :rpl!nas CrS 35,00. Num Estado do Centro do País 
- cuja lltlllle 1111! p!.!nnito omitir - no Dia do Proressor cm 
rHlvt:rnhro de 7(1, quando cu falava às professoras sobre o grave 
pwhkma d~.: su:t ínfima remuneração, o Prercito, presente, ao lado 

" .n·.· 

do Sccrctúrio de Educaçiio, começou u ficar emocionado, Quando 
linalmcntc.:, ele tomou a palavra p:rra <rgr.adcccr o meu 
pronunl.!iamento, foi dominado inteiramente pela cmoçüo, tirou o 
lenço do bolso c começou .a soluçar diunte de nós. Confessou, então, 
que choraVi.l de vergonha c de remorso, porque se lembrava do 
cheque que assinava todos os mesr.:s para pagar a professora primária 
do seu municípin. 

Após a reuni~o. inLiagUl.:i do Prefeito qu:ll o v:dor Ju cheque c 
ele me respondeu: CrS S7,50. Não me conrormci cm ouvir apenas 
esta informação. Ao chegar i1 Capital, pedi i1 Uniiio de Professores 
do Estado que enviasse um ofício a cada Prefeito pedindo-lhe uma 
inrormação sohrc o salúrio pago C! prorcssora primúria municipal. E 
veio a resposta do Município que cu visitei, confirmando o ínfimo 
ialúrio de CrS H7,50. Um presidiário- sempre cito este exemplo
ganha, quando trabalha- c trabalha quase sempre- um salário
mínimo de CrS 600,00 ou CrS 700,00. Se acrescentarmos a essa 
rcmunt.:ractro casa, que ~ a cadci:.r, comida c roupa lavada, que o 
presidiúrio recebe de graça do Estado, chega-se i1 conclusiio de que 
ganha cerca de CrS 1.500,00, enquanto a professora primária muni
cipal, em numerosas úrcas do nosso País, ganha, ainda, entre 
CrS 4.00 c CrS 100.00. 

Estou certo, Scn~1dor Ag~..:nor Maria, que, ao longo dos t:studos 
que v:.rmos promover rw Comissrio de Educação c Cultura sobre o 
Projeto Educação, chegaremos a uma conclusão, também, sobre a 
Municipalizaçüo do Ensino, que estú sendo testada, neste momento, 
por iniciativa do atual Ministro da Educação. Tenho sérias dúvidas 
sobre a exiqUibilidadc da municipalizaçiio do ensino, porque sabe· 
mos que 90% dos municípios brasileiros ti:m menos de 40 mil ha· 
bitantes. 

Nesta st.:mana, o ex-Presidente da Comissiio de Educação e 
Cultura da Ciunara dos Deputados, o Deputado Álvaro Valle, 
divulgmr amplamt:ntc, c toda imprensa br;rsilcira acolheu a sua 
informuçiio. o resultado de uma pesquisa que rc:ilizou, confirmando 
que 110 prcl'citur;.rs não investem urn cruzeiro sequer cm Educação. 
Outras aplicam sú dc1 crLrlciros. Estiio aqui os nomes de todas esses 
municípios. No llli!U Est:rllu natal ap:rrccc na lisla negra apenas um 
município. Mas no Estado natal do Senador Evelúsio Vieira, Santa 
Cort•1rina, s;1o :rlinhaUns os scguLntcs municípios: Alrrcdo Wagner, 
Anitilpolis, Arroio Trinta, Bum JarJim da Serra, Imbuiu, Loberto 
Leal, Pinheiro Preto e Rio Maina (distrito de Criciúma). 

No Estado representado pelo SenaJor l-leitor Dias, temos 
Baianópolis, Campo Alegre de Lourdes, Entre Rios, lguaí c Santa 
lnés. 

O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- E Goiás? Tenho a impres· 
1-i:'!o Uc que Goiús figura bastante na lista negra. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES)- Eis a relaçiio de 
Goiás: Ananás, Aragohinia, Arapocma, Aurilflndia, Bom Jesus de 
Goi:is, Brcjinho de N:~z:m::. Campestre de GoiilS, Crixit<, Córrcgo do 
Ouro, C aluas Novas, C:unpo Alegre Je Goiús, FilaJélria, Goiatins, 
Jandaiu, Luzit1nia, fvl iral.!en:.r Uo Norte c Ponte Alta do Norte. 

O Sr. Agcnor Maria (~I DB- RN)- Siio dezesscte municípios. 

O SR. JOÃO CALMON IA RENA- ES)- Exato. O proble· 
ma da municip:rlil:rçào do t:nsino scrú objcto do nosso dcbulc, que 
lerÚ prosseguimento 11:1 SCilHIIHl St!gllillh:, t1[1ÓS a conrerênciu do 
Ministro Ney Braga, com :.1 particip:1çfro Jo Padre José Vasconcelos, 
Presidente do Consc.:lho Fcdc.:r:rl de Educacrw que, no ano passado, 
nu Comisstro dt! Educação c Cultura traçou um quudro t.:xtrcmumcn
tt: sombrio da LJlll!da alarmante da qualidade do ensino superior no 
Brasil. 

O Padre Jos~ Vasconl.!clos, com a sua autoridade de Presidente 
Jo Conselho Federal de Edueaçc1o, rovclou que no CESGRANRIO, 
entre 75.000 canJidatos ao vestibular apt!!HIS 6HO teriam obtido notu 
5- se fosse usadn n método anterior- c 1.100 tt!ria ohtido nota 4, 
portanto, St!riam rcprovadns c os rcst:llllt!s tumbém ni'io terium 
:rccsso Us universidades, O Padre José Vasconcelos, um expoente cm 
Educação, roi mais longe, rccus:rndn-sc a chamar dt: universidade u 

.· 
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escola que na Brasil vem depois do Ensino de segundo grau. Referiu 
à universidade como aquela "coisa" que vem depois da escola de se
gundo grau. 

Creio que esta iniciativa do Senado Federal representará uma 
contribuição inestimável para a solução do problema da Educação. 

Temos discutido uqui energia nuclear, contrato de risco, probJe .. 
mas do álcool, problcmus institucionais da maior importância, mas 
creio, fora de qualquer dúvida, que o problema fundamental, é aque
le que segundo POINCARf: deve ter a prioridade I, 2 c 3 de 
qualquer país, mesmo desenvolvido, o problema da Educação. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com o maior 
prazer, Senador Evclúsio Vieira. 

O Sr. E•eláslo Vieira (MDB - SC) - V. Ex• sabe perfeita
mente que existe má qualidade no ensino não só superior como tam
bém no de segundo grau, no ensino fundamental. Uma das causas é a 
carência de salas de aula. Diariamente lemos, na imprensa. noticias 
de classes de aula que funcionam debaixo de árvores, em depósitos 
de fumo, de arroz; de professoras ganhando CrS 50,00, Cr$ 100,00 e 
CrS 200,00 por mês. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, Porto 
Alegre c Canoas, professoras percebem menos do que o salário míni
mo. f! uma situação difícil. Haveria, tambêm, um meio de abrandar 
essas dinculdades do ensino municipal; o Governo Federal, ou 
Ministério da Educação, fariam o repasse do Salário-Educacional 
diretamente às prefeituras. Já haveria um abrandamento desse 
problema educacional da responsabilidade das prefeituras. Esse é: o 
nosso entendimento c.parecc que o Governo já começa a ser sensível 
a essa reivindicação das prefeituras municipais brasileiras. Muito 
obrigado a V. Ex•. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Um outro aspecto 
dramático, ligado à educação, no âmbito estadual, é que não apenas 
no Estado do Espírito Santo mas cm quase todos os Estados da 
Federação há milhares e milhares de professoras que não têm 
nenhuma garantia trabalhista- da Consolidação das Leis do Traba
lho - nem da Previdência Social ou da Previdência Estadual. No 
Espírito Santo, cujo caso é: semelhante ao de quase todos os demais 
Estados da Federação, temos 19 mil professoras; 12 mil são chama
das de monitores ou suplcmentaristas e não têm nenhuma garantia, 
nem trabalhista, nem previdenciúria e sua remuneração é bem infe
rior ao salário mínimo. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Me permite V. Ex• 
eminente SenadO(/ 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com o maior 
prazer, ouço o Senador Lázaro Barboza. 

O Sr, Lázaro Barboza (MDB- GO)- Senador João Calmon, 
V. Ex• citou há pouco 17 municípios goianos que, infelizmente, 
razem parte da lista negra daqueles que não têm condições cjs aplicar 
um mínimo necessário à causa mais importante deste Pais; o da 
manutenÇUo do ensino. Creio, eminente Senador João Calmon -c 
digo isto com muito pesar- que a lista de V, Ex•, trazendo dezesse
te municípios goh1nos, ainda cstâ incompleta. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - A lista ~ do 
Deputado Álvaro Valle, quando Presidente da Comissão da 
Educuçno c Cultura, da C:imnru. Estou apenas me limitando a 
comentú-la, no plcnúrio do Senado. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Creio que ainda está 
incompleta cminc11tc Senador porque, nu realidade, de há muitos 
anos, o ensino fundumcntul cm Goif1s atravessa umu crise que jamais 
scriu sequer f)ossívcl prever. No uno passado, cm ccrtu turde, 
anunciei no Senado o fechnmento de mais de trinta escolus 
municipais, somente no Municlpio de Barro Alto: de pouco mnis de 
vinte escolas no M unicipio de lt;.tporangu. E citei uinda, outros 
Municípios que estavam, não abrindo, mas fechundo cscolus. No 

Munic!pio de Suo Jouo da Aliança, acerca duzentos quilnmctros de 
Brasília, no ano passado, eminente Senador João Calmon, funcio· 
navu uma ~scola primúria com setenta alunos debaixo de uma 
mungucira. Fato sul generls: :1 escola !'IÓ podia runcionur nos perto .. 
dos de estiagem c a professora reclamava que não podia nceitar.mais 
matrículas de mais alunos, rwrquc a sombra da mangueira só dava 
parn ~abrigar setenta. Veja V. Ex• a que ponto está relegado r ensino 
fundamental no llrasil. E o mais grave: Prefeituras Municipais de 
chapéu na mão a mendigar o auxilio do Estado e da União. Em 
Goiús por exemplo, a cada di:t passam u arcar com maior ónus, tam .. 
bém, do ensino sccundilrio que o Estado também lhes transfere, 
porque este também, cm face da estrutura tributária vigente, não tem 
condições de llrcar com us despesas indispensáveis ao ensino. V. Ex• 
emine.ntc Senador, que vem-se lirmando nesta Casa e perante a 
consciênciu nacional como apóstolo da cuusa do ensino no Brasil, 
faz muito hcm cm trazer it consideração do Senado dados de ta· 
manha gravidade c rccehe portanto, também, a nossa solidariedade. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (.los~ Lindos.o. Fazendo soar a cam
painha.)- Avisn ao nnbre orador que o seu t~mpo estú-sc esgo
tando, restando-lhe: apenas dncominutos. 

O SR. JOÃO CAI.MON (ARENA- ES)- Muito obrigado 
pcl::. sua indulgl:nda. 

A propôsitll tio drmna li.lt.::11i1.ado obj~tivumcntc pelo Senudor 
Lí1zuro Barboz:1, cu nu: pcrmiltl ler uma cartu que recebi do Sccretá .. 
rio de Educação do Estado de São Paulo, que é: a unidade da Federa
cão que mais twsta com ~duc:1ção c que até o ano passadp dispunha, 
n::. Secrct:tria de Educacilo, de mais verbas do que o Ministério de 
Educação c Cultum para todos os Estados da República Federativa 
do Brasil. Vejam, Sr. Presidente c Srs. S~madores, o qu~ informa, 
com u sua :u;loridadc llc Sccrctúrio de Educ::.ção, o Professor José 
Bonifúcio Coutinho Nu!!ucim, cm cartu qu~ me dirigiu no ano pas
sado e que incluí nu livro sobre minha Proposta de Emenda à 
Constituição. Apan:nlerncntc os Estudos estão respeitando o que 
determina a Ctmstituict1o apliL:undo20% d::. sua receita ~m educação, 
Eis o que dcdara o Sccrctitriu de Educação do Estado de São Paulo, 
quando se refere a Stao Paulo c ;HlS demais Est;.1dos: 

"Nll l!;'d~tlln do tot:d da arn:cadação, tem sido excluído 
o ICM." 

Nãu entra no ur~:amcnto estallual :.1 Receita do ICM. Então, 
transmite-se ao rnvo :1 lillsa impressão de que s~ estú reservando ou 
dispendendo :!01;·;, do orçamento est:u.lunl com ~duc~1çiio, quando o 
perc~ntuul é rnuitn menor Clmforme :alirma o professor Josí; Bonifá .. 
cio Coutinho Nogueira: 

"As~irn, ns atuab 20% - sobr~ o areamento estadual, 
niio chcg:un, sequer, a menos de 10%- do verdadeiramente 
arrecadado: além disso, como se truta de um total de balanço 
cnccrr:ado, mercê da nossa re~11idude inflacionâria, ::.qu~lcs 
10% ainda caem mais, turnoando o dispositivo constitucional 
aind:amenos cfctivn p:m1 n efeito educncionul procurado." 

Ora, se São Pnulo 4uc í: o Estudo mais rico da Fcdc:raçõ.o, se
gundo o seu Sccrctúriu de Educação, está gastando, menos de 10% 
da sun Reccitu cm Educaçíiu, n 'I"" ocorre nos demais Estados da 
Federação, inclusive do Norte c Nordeste, sabidumentc, enquadra .. 
dos na árcu problema do nosso País? 

Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, a indulgência de me permitir 
tecer estas con~ideruçõcs e renovo u todos os meus nobres colegas, o 
convite puru comparecerem amunhi\, :i Comissão de Educação e Cut .. 
turu, pura ouvirem a cxposiçllo tio nosso e.x-compnnheiro Ney Brugn 
c, na semana seguinte, a confcrê!lcia do Padre Josê V~asconcelos, 

Presidente do Con~;clhn 1:cderulllc Educw;rao. 
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Ainda no mês de mnio todos nós vumos deslumbrar-nos com a 
cloqüência do nosso nobre colega, Sr, Senador Jarbas Passarinho, 
que focalizará a rica experiência que adquiriu como titular do MEC. 

Muito obrigado, (Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTOS ti QUE SE REFERE O SR, JOÃO 
CtiLMON EM SEU DISCURSO: 

T&LCCAITA 
txH0 81 8EHADOR JDAO CAJ.IIOI 
f'RIIIDZ:HTE COKIUAO EDUCACAO CDLftiA 

BEXADO PED~ IIASILIADP 

ltOISTRAMOII I&CIDIMEftO ftl.IOIANA UrEIIH'I PIQJI'I'O 
toUCAÇAO YO AIIDR'l"' LIYAOO PLD'AIJD 1'1' CCICliiAO IDUCAÇAO 

8AOD!: !!:TA CA3A PT 
SOLICl1'AHOS HA.IOUIS DADOS IT IIPOIXACOEII PAU CCliDUCAO 
A.BID'HTO PT COIDI.US SADDACDEI DI:PV'r.AOO VALDCIICIIO COLAUftl VQ 

!'UII10FJI'l'E MIEKILEIA LIGXIJLATIVA I.UI'l'A CA'l'AIUA 

(:OU. ASIIEMDLf::tA LEC:ISLA'l'%VA IAftA CATAIIICA 

~~A.')t'Jl JOAO CAL~O!t 

::":liAPO P!:D!'::AL 

nustLIA Dr 

10t ~4tn 
it:SPO~TA TI"L"CP.A::.\ VCISSF.::cu. DA'l'hDO PUHF.I!!.O C021::UT"" T'!KUO 

MTISFI.CAO ASSEClJI'.A:l•loHE Pf.2TlCIPACAO ASSt::i:-L!':lA LtoCISLII.'l'IVA 

PARIA !::OFOIZCO IIACIO!lAL Sr.i:TIDO GlWIDlOSO Pl10.Tr.TO CPUCACAO P'r 

'Wir~RJo:I VOSSCi!CIA lln:'OrY,.\DO PROVIDCUCIA:I S1:MO '1'0!-:ADA't P":' 

r.olU>:Z:AIS SAUDACOCS VC 

RCUAN t!At.'"E:IRO 

PT:CSIDEII'I'F. MSf:I~J.:"%1\ L~CISLATIVA P:ST~O DA DA:!IA P"' 

CT P.F.I!All DALr.cn:o 

r:tNAOOR JOAO CALH~:i 

llP'E:5IDENTEC0HtSSA0 EDUCACAO t1" CUlt'fURA 

StHAOO PEPERAt. 

liltASit.IAOJ." 

/iii 07~/77 ;;p DE 1' 04 77 ACUJAHOS RECEPCAO S!:U TEL&riRAMA 'l'llltOS 

SAT:tSPACt\0 INfo'OíHiAR VOSSENCIA ENCAMUKAHOS ASSUNTO COMUIAO EOUCACAO 

T~ CULTURA ES'I'I\ ASSEI~BLEIA PROtrrtPICAJrfDO .. NOS CO>n'AC'I'I\1 AUTORIDADES 
CÍTAADI\S TOCA"'TC Et.E"ORACAO PROJETO PIH CITADO PT COLOCAHOI llfOII tllfTn 
1SPOSICA0 NOBõtE SE:IAI'IOR PT. SAUDACOES ATENCIOSAS 

DEQUTADO JOSEH P.I!!AHAR ELOUP PRESIDENTE ALtMA 

C: SENADO PEDER) 

sr.:U,DOR .TOAO CAt.T:OU 

' PR~!:IDt:lrrE CO:IISSAO r.oucr,CAQ SCUADO P:::Di:ML 

:llt.\SILIIJII" L 

TCt:HO SA'l'ItiFACAO CO::u:t:Z:CA:t VClSSA EXCl:Lr.tiCIA COI-!Ifi:IAO 
l;t!UCI..Ç.\0 E CUio'l'lr.lA ESTA CASA JA ACIOliADA St:t:TIDO I'::!A:T. 

PllOJr.TO EDUCACAO Tr.~:OS Pl&rO lfACIOli/J, 'iUP:.\PA."n'Iti,'\J'!lO 

:WrERIDO DCSPAC210 VC'IGSA P:XC'ELf'lfCIA ~ A'l'miCIOSII!!l~ 

niVAL!'O ::OA:::S 
PlESIDr:J:Tr. t.ssr.:mL~tA Lti:GISLA.'l'IVA 

ISTADO JIO caAJIDG IX) IDL 

EX~'íl SR SEI~.t.!)(•R JClo(' C:.L.•'CN 
:1!1 rP.tSIJE:JTE CC~1 1SS.:.Co E:>UCA:DA :uL.Tu:o:. 
J:~l.lOO FEDERAL. 
ü.1ASILIA DF 

ATENDENDO SOLICITACAO VOSSA EXCELENCI.\ V.i E::lC'.\RECI :c1:1Ss.\C 
EDUCo\C.\C OEST.\ .\SSEt:iii..E IA LEC I SLt.T I \'t. •:t:esSI:Iol.:l! UPGt'IT~ 
EL.\30!?AC.\C P~CJ:l:TO E:lu:.:.:.::.t.c ~:0 M-:';ITC EST,.,DUAL v::: Ct' COL:.9:';t:.
C.l0 t:OSI'iE I~ITt~'TC f'AtiiF'ESTA:lC E!>' SEU ol.PEI.C PT 

:L:íl:IIAIS SAU:l.\COE~ • 

DEPUTADO NATAL CALE 
PRESiilH'TE .lSSE~'iiLEIA LEQISL.i.TIVJ. 

EST.lDD SAO PAUI.C 

PESQUISA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

I - ldudc dos alunos na I • série 
li - Idade dos alunos na 2• série 
III - Gmu de Evasão ('8 séries') 
IV - Grau de Repeti:nciu 

ENSINO DE I9 GRAU -IDADE DOS ALUNOS QUEFREQÜENTAM A I• EA2• SÉRIE 

~ 
TOTAL OE ALUNOS - OE 7 ANOS 7 1\NOS 

NA SERIE ABSOLIJTO ' ABSOWTO E 

lo, 6,746,857 180,464 2,6 793,984 
2iJ., :'!. 32LJ. 75!) 3, 73~ 0,1 38,226 

~ 11 mos 12 1\NOS 13 1\NOS 

' IIB5r'ILIJTO ' 1\Hf>OLUTO .. 1\BSOLUTO 

ln, r. se, 02B 9,1 ~50,199 5,2 355,241 

:!.l, 550.521 16,5 403,263 12,1 315.861 

Fonte: ConL da Professora Maria T, Tourinho Saraiva 
ESC /71l- i):'q~,. ~;t} 

( ·') c·m rál<;Ct<l its 8 '~rks 

8 1\NOS 9 ANOS 10 1\NOS 

' J\1\SOLU'l'O ' MSOLUTO ' ABSOLIJTO ' 
H 7 L438,614 21 3 L390,438 20 6 917,004 14 4 

1,1 263,297 7,9 615,101 lB, 4 702,633 :!1 '1 

14 1\NOS + DE 14 1\NOS Sf:RIEF 

' J\DSOLtrrn ' J\TlSOLUTO ' • TOTAL\ 

5,2 196,45/ 5,6 306' 408 4 ,5 34 ,2 ( ') 

9,4 166,736 5,7 246,365 7,4 16 ,B ( ') 



'' 

'' 

'. 
'' 

'' 

'. 

,. 
'· 
' 

,. 
" ' 

Malodel977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 5 1381 

GRAU DE EVASÃO "MEDIA TA" PARA AS OITO SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

~ la. 2a. 3a. 
o 

1969 25,86 2,11 6,75 

1970 24,32 2,08 3,96 

1971 28,84 3,93 8,35 

1972 31,61 6,25 7,34 

1973 27,09 5,11 6172 

Fonte: SEEC/MEC/73 
Conf. du Professora Maria T. Tourinho Saraiva 
ESG /76- Púg. 91 
(*)% culculada de uma s6rie para a outra 

4a. 5a. 6a, 7a. Ba. 

22,5 2,75 1,91 0,27 

19,42 6,55 0,39 1,63 

23,28 5,63 5,20 3,29 

5,45 1,04 0,01 0.97 

9,53 11,24 1,64 4,20 
( *) 

GRAU DE EVASÃO "IMEDIATA" PARA AS OITO SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

~ la. 2a. 3a. 

. 

1968 13,62 10,99 10,60 

1969 12,61 9 ,96 9,66 

J970 7,15 4,69 4 ,4 8 

1971 6,25 5,16 5,77 

1972 4,57 2, 77 2,44 

Fonte: SEEC/ M EC /73 
Conl'. du l'rofcssoru Muriu T. Tourinho Suruivu 
ESG/76- l'úg. 92 
(*)r;;, c:llculmla no início do uno 

i. 

,,. 

4a. 5a. 6a. 7 il. 8a. 

6,94 6,27 3,45 3,30 2,75 

7,73 4,99 4,99 2,23 2,53 

3,85 3,17 1,42 1,37 0,97 

5,43 -0,01 -0,05 -o ,o 3 -0,04 

2, 71 0,93 2,22 1,67 1,49 

(*) 
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REPETI:NCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS SÉRIES I• E 2• DO ENSINO DE J9GRAU 

~ 
l 9 6 7 l 9 6 8 l 9 6 9 

F< 

~otrfcu1a na lo. 
é ri~ (início do 5.408.429 5,692.105 5.719.518 

;,nc-) 

Pcpctcntcs na 1.505.430 1.629.430 1.461.116 
ln. sSric 

1·'\ltr!cula M• 2n. 

!!5ric (início do 2.323.749 2.456.733 2.~>92.356 

nr.o) 

Repetentes no 411.670 445,60R 410.801 
2.,. ~éric i 

Fonte: SEEC/MECf73 
Conf. da l'rof~ssora Maria T. Tourinho Saraiva 
ESG/76- Pág. 136 

l 9 7 o l 9 7 l l 9 7 2 l 9 7 3 

S. 790.816 6.035.369 6.206.757 6.110. 795 

.. 
l. 607.988 1.388.675 1.441.843 1.436.509 

2,799.364 3.007.364 3.171.850 3.610.118 

439.364 376.249 562.783 468,783 

GRAU DE REPETÊNCIA NAS SÉRIES DO ENSINO DE 19 GRAU 

Foul": SEEC/M ECf73 
Clittf. .\. i•robsora Maria T. T,>urinho Suruiva 
[~$(],!;'(, .... l':'t~. XI 

S~RIE *ÍNDICE 

49,9 * la. 

16,3 * 2a. 

8,3 * 3a. 

6,6 * 4a. 

8,2 * Sa. 

5,4 * 6a. 

3,6 * 7a. 

1, 7 * R a. 

. 
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GRAU DE EVASÃO DOS ALUNOS DURANTE 
OS OITO (8) ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

da la. Série para a 2a. 50,4 % 

da 2a. f'ér.ie para a 3a. 8,1 % 

da 3a. Série para a 4a. 9,0 % 

da 4 a. Série para a 5a. 3,4 % 

da 5u. Sér.i.e para a 6õ. 19,8 % 

da 6a. Série para a 7a. 2,5 % 

da 7a. série para a Sa. 1,3 % 

Fonte: SEEC/MEC/73 

Conl'. da Prorcssora Mari<t T. Tourinho Saraiva 
ESG/76- Púg. 79 

"BRASIL TEM 110 PREFEITURAS 
QUE NÃO INVESTEM EM ENSINO 

E OUTRAS APLICAM SÓ CRS lO 

Brasília - Cll!ll Minas Gerais c:ncahcçando u lista (25 
municípios), 110 pn:fdturas hrasildras nf10 aplicam ubsolutamente 
nada, de suas receitas, ~:m educação. Ccntt:nas de outras prefeituras 
confessam aplic~1r qu~mti:ts irrislJrias, algumas ddas especificando: 
CrS 10 ou CrS "0, Por ferirem a Constituiçiio, que manda aplicar 
em cducaçf10 20% da rccdta, sfw passivds d~: intcrvcnção. 

A constatuçfw ~ resultado dt! pt.:S(]UÍsa que, como presidente da 
Comissi10 de Educaçiio da Cúmara, o Deputado Álvaro Vale 
(ARENA-RJ) promoveu no ano passado c foi agora concluida. 
Rio, São Paulo c Bdo H oriwntl! são os municípios corn maior par .. 
cela de n:cursos prôprios ill\'estida cm cducacão. 

Os 110 que niio aplienrom 

Nada aplicmam cm !.!ducm;ão cm 1976. 
Minas Gerais: ,\Jh:rusa, Bamh:ira, C~unpanúrio, Capitólio, Chá~ 

cura, Conceição do Muto Dentro, Coroaci, Dores do Iodai:\, Dou
radoquarn, Fama, Guarani, Itaipé, ltamarati de Minas, ltamarundi· 
va, Laranjal, Jequitaí. Jordan ia, Lagoa Formosa, Leandro Ferreira, 
Piuu, Piedade do Rio Graode, Presidente Juscelino, Queluzilo, 
Surdo e Soledade de Minas. 

Espírito Santo: Bmru do São Fruncisco. 
Rio dr.: Jancirn: Tmjano de Moracs. 
Goi{ls: Ananlls, Aragoianiu, Ara poema, Auriltmdiu, Bom Jesus 

de Goiús, Brcjinho de Nazaré, Camrc:strc de Goiús, Crixús, Córrego 
do Ouro, Caldas Nova.s, Campo Alegre de Goiús. Filudélfiu, 
Goiatins, Janduiu, Luziâniu, Miracemu do Norte e Ponte Alta do 
Norte. 

Maio Grosso: Aripuanu, Pedro Gomes e Tesouro. 
Pnranú: CanUidn de r\hl'cu, Clevclilndia, Consdhdro Mairink, 

General Carncirn, lrm:aima, In:h:io Martins, Palmas, Planullo c 
Porto Rico. 

S:ulla Catarinu: t\lfrcLJo \Vagcr, t\nitúpolis, Arrio Trinln, Bom 
Jardim da Serra, Jmhuia, Lohcrto Lc:d. Pinheiro Preto c Rio Maina 
(distrito do Criciútmt). 

Rio Grande do Sul: Cacequi, Nm•a Ba~sunw c Planalto. 
Alagnas: Santa Lu/.Íil do Nnrtc. 
Bahia: Bai:lllllJHdis, Campn Alegre de Lnurdcs, Ent.rc Rios, 

lguai c Sant:llnC:-.. 

Ceará: Antonina do Norte, Granjeiro e Hidrolándia. 
Maranhão: Grajaú, Lima Campos, Mirador. Nova Iorque, 

Poçiio de Pedras, Presidente Juscelino. São Domingos do Maranhiio, 
Siio Joiio Batista, Sucupira do Norte e Tutóia. ' 

·ruraíba: Lucc:nu c São Jos6 Sabugi. 
Peroumbuco: Amurabi, Bctania. Cabrobó, Catentc, Exu, 

Floresta, Lagou dos Gatos, Pcrnamirim, Terra Nova, Triunfo c 
Verdejimte. 

Piauí: Barrdras do Piauí, Bcrtolinia, Marcos Parentes c São 
Gonçalo do Piauí. 

Rio Grande do Norte: Cearit-Mirim. E.xtrcmos, Guamuré, 
lpueira c Olho Dilgua do B<Jrges. 

Sergipe: Muribcca. 
Acre: Rio Grande c Sena Madureira. 
Am:1zomts: Borba. 
l'arú: lgarupi:, Óbidos e Salinópolis." 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. VIRG{L/0 
T,ÍVORtl NA SESSt!O DE' 3-5-77 /:'QUE. E.VTREGUE .:1 
R/:'VISt!O DO ORADOR, SERIA PU/1L/C'.WO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Scnwnu passuda, trazido foi a esta Casa assunto com foros de 
esc:indalo, qual seja, a rcsponsabilid:tde governamental no chamudo 
affairc Lutfalla. Após, folhas dc jornais s~.: ~.:ncberam com as notícias 
nHiis variadus a respeito, inclusive o anúncio de um:1 açrto popular 
empreendida por Deonfzio Marcial Fernandes, advogado paulista, 
contra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico: contra 
M;.trcos Pereira Viunnu, seu Presidente: contra Elcio Costa Couto, 
Sccret{lrio-Gerul da Secretaria de Plancjumento d:1 Presidência da 
República: contru João Puulo dos Reis Velloso, titular dessa Sccre
ttlria: contrn Múrio Henrique Simonscn, Ministro da F:1zcnda, c con
tra Fwtd Lutfalla, Ale.xandra Assad Lull:tlla. Fuad Lulfalla Júnior, 
Fithio Lutfalla. Vera Lúcia Matler Lutfallu. Maria Luiza Flaifel 
Lutfalla e Edmundo Kchdi. Estes Ltltimos, e.x-sôcios da S. A. Fiaçito 
cTccclngem Lutfulla. 

Regressando a Brasília, orwrtunidadc tivemos de deixar bem 
claros os dois pontos iltincntcs i1 1:ondut:1 JLl Ptl!h:r Executivo. Pri
meiro, a justeza da utuaçJo Jo Minist~rio da Fazenda, da Sccrctariu
Gcral de Plam~jarncnto da Presidêm.:i;.l da Rt.!rt'rhlica c Jo BNDE c, 
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s~pundo, rc:pulsil aos ~.:onsclhos cntiiocndereçudosn Sua Excelênciu o 
S~.:nlwr Pn:sidente da Replthlicu, quanto a seu comparecimento b 
soll.!nic.J:tlh: ~.:m que estivessem pessoas que, por sua presença :·Ll ,.,. 

do ~.:minente Sen:1dor pelo Rio de Janeiro, niio recomendava PI ·1' 

dt: Sua 1:.\celênd:llú, 
Vimos, lemos, nesses direrentes matutinos c vespertinos duque! 

data a est:t partt: o anúncio, com minúcias, da açiío popular, signifi
cando que Sl! l) Esc~.:utivo assim procedera c providêncius'outras nrlo 
totnava que nrw ~lquda maior de apelnr pnra os instrumentos 
c.xcepdonais d:t Comissfio Geral de Investigações, um brasileiro deci
di:t :1pclar ü Justiça comum do País c repor, no caminho do certo, 
aquilo que se lhe aligurava estar errado, 

1-iLlje, sem comentúrios maiores, vamos ler para esta Casa, para 
a nohre Oposição, que, como nós, tanto confia no Poder Judiciário, 
n <bpueho do Juiz Federal José Bolivar do Souza, neste procedi· 
mc.:nto jurídico movido contra as entidades e as pessoas atrás citadas. 

Eis a íntegra: 
"Despacho do Juiz Federal José Bolivar de Souza na 

ação popular movida contra o BNDE e seu presidente Mar· 
c.::os Vianna. o Secretário-Geral da Secretaria de Planejamcn· 
to da Presidência da República, f:lcio Costa Couto, os 
Ministr<ls João Paulo dos Reis Velloso, Mário Henrique 
Simonsen c os ex-sócios da Fiaçüo Tecelagem Lutralla. 

-Com independência, com liberdade, com o meu 
l.!ntcndimcnto e consciência jurídicos, livre de quaisquer inter
fcrt:m:i:ls ou pressões, pois, jamais me foram reitas e se mero
rem a elas nrw me renderei: 

- indenro a petição de ns. 2/9: 
-Porque, não há legítimo interesse de agir por parte do 

:\utnr: 
-Porque, a inicial transcreve as explicações dadas pelas 

pessoas acionadas e autoridades, que, regular e legalmente 
~.:nr1stilllídas, ponderadas us circunst:.incias da nossa situação 
~.:~:onômko·Õnnnct:ira, decidiram, com cautela e vontade de 
acertar a questão cnfocada: 

- Porque, nr10 apenas no caso, mas, em centenas de ou
tros. os órgüos tinancciros vêm tomando todas as medidas 
possÍveis cm ddcs<l d,:t nossa economi,:t, com moderação, com 
regu\:1ridadr.:, justilicando-as c esclurccendo-as perante o po· 
\'O: atitudes heróicas, sim, representam o padrão de um povo 
-que nfto scr{l muis escravo de ninguém- c que, às mar
gt:ns do Lago de Brm;:íli:t pretende, no suroco, dar o seu grito 
de indcpcndt:ncia económica; 

- Porque, a presente petição não tem o sentido puro de 
dcl'esn dos interesses populares c nacionais, ela se: reveste de 
intcnt;lics ohstrutivas ao nosso dcscnvolvimcnto, contestntó· 
ri:t das nossas tlutoridadcs cconômicas, maldosamente 
aprcs!.!ntadu quundo o nosso Ministro da Fazenda se enp 
contra no exterior cm busca de recursos lim1ncciros, subversi
vos. porque, antes de.! protocolada na Justiça lhe fora dndn 
ampla divulgaçUo: 

- Porque, este Juiz, hrusi\eiro, patriota, independente 
nf1o :1dmite liUe dele a\gu~m se sirva para desrespcitar, subver
ter. diminuir r.: desautorizar os nossos representantes c n nos
"' imagem do Pais livre c independente, dentro c fora das nos· 
sas fronteiras. 

Brasília, 2·5-1977. - José Bolivnr de Souzn, Juiz 
1:edeml." 

Ohserv:u;f10 - permitam-nos os colegas juristas - há que ser 
fc.:it:1: Para o rccchimcnto de denúncia (pública ou privada) bastam 
sirnpb; indídns. Sô quando eles incxistcm de·rorma inconteste é que 
cabe a sua recusa in llmlne, como roi o cuso. 

Sr. Prc:sidc:ntc, ;ullc isto c após isto, que mais ~1crescentar no que 
sc.\ta-fciraj[tlwviarnos aqui dito. desta tribuna'! 

,\ Justiça, a quem apelou o guardiiio, que se julga intemcrato, 
da defesa dns interesses p(ttrios, deu a sua pulnvra, c esta nrlo podia 
~cr outra senf1o aquela que acabamos dc ouvir, reduzindo t1s suas 

estrit:1s proporçôes um caso que cstú submetido, como mostramos lt 
~Pn' a nnnn:1s, a procedimentos mais rigorosos :lind:~ do que 
:llJ! tUe no mnmento 1'11i ;1dotado pelo ilustre aJvogado paulista. 

C1H11bsün Geral de lnvestigaçl\cs cnml.!lida foi a tarefa, que 
lhe.! ~ pertinente aliú-;, de, perquerindn todos LlS aspectos do caso, 
prnc··d~.:r :'1 :llicnaçàn dos hcns ncccssúrios dos réus que encontrados 
cm culp:1 forem, rara ressan:ir o saldo devedor c.Ja liquidação que o 
Buncn Nacional de Desenvolvimento Económico faz da cmpres~1 que 
ohjcto .foi dc t:Jnta discussr1o nos dias que antecederam a dnta de hoje. 

O Sr; +"ronco Montoro (MDil - SI') - Permito V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. VIRGILIO T,\ VORA (A RENA- CE) -Pois não, 

O Sr. Frunco Montoro (MDB- SP)- Est:'1 ausente da Casa o 
nobre Senador Roberto Saturnino. Quando presente, S. Ex• irá 
debater c ·dcrender os pontos de vist<l por ele sustentados sobre a 
mntéria. Mas, desde j{l, gostaríamos de ter de V. Ex•, que fala cm 
nome da Maioria, uma inl'ormaçUo sobre o aspecto mais imporlantc 
da intervenção do Senador Roberto Saturnino: V, Exts concordam 
que esta irregularidade, ou esta alegada irregularidade, seja apur;1da 
pelo Senado. através de uma ComissUo Parlamentar de Inquérito, 
como propõe o nobre representante numíncnsc'! 

O SR. VIRGILIO T ,\ VORA (ARENA- CE)- Estamos ven· 
do que V. Ex~. eminente Líder, não leu o discurso do seu liderado. 
S. E.x~ deseja a Comi.-;sào Parlamentar de Inquérito pam outro lim. 

O Sr, Frnnco Montoro (M Dll- SI')- Para este lim tamhém. 

O SR. \'IRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Um momen· 
tn. Demos o aparte a V. Ex~. que ex pendeu sua opinirto. Vamos, pelo 
m~:nos, rcspondcr ao seu :1partc. sem intcrrupçrw: depois concedcrp 
lhc-emos m1tro. 

Consultundo as not:1s taquigrMicas, sc :1 memóri~1 nUo nos ralha, 
c o !i;.-cmos v:'trias vczes, vcrilicamos que S. E.\~ dcsej:1 u instituição 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para examinar. a rundo, 
o runcionmncnto dn Sistcnw Fin:mcciro do Brasil. Veja bem que o 
que S. Ex• solicit" """ diz respeito, de maneira di reta. ti Lutl'"ll". c 
sim :10 funcionamcnto do Sistemn Financeiro. S. E.x~ aind:t é muis 
explícito. I! conhecida de tod:1 a Casa a op.inião que tem o eminente 
representante do Rio dc Janeiro, sohrc o quc S. Ex~ cognomina de 
ullíssimo preço pago pc\:1 intermcdlaçrw financeira no Brasil, merc~ 
dn prolifcn1çiio de bancos dr.: invt!stimcnto, bancos de dcscnvolvimcn· 
to, corretoras, distribuidoras c fin:mcciras. Estu a tcsc geral do nobre 
Senador Roherto Suturnino, c p:tm u qual solicita o representante 
llumincnsc, hoje representante do Estado do Rio, a atcnçUo c a 
providênda constitudon~1l ~~ qut.: V. Ex• sr..• rdt.:rt.:. 

No caso du Lutr:llla, os próprios réus jú responderam 
intcrpclaçr10 feita pela Comissrw Geral de I nvcstigaçõcs, com o fim 
especilico de raz~-los responder, com o confisco de seus bens, pelo 
l'cch:nnento do ~up c.xistcntt.: entre o :ltivo c o passivo cnc.:ontmdo. 
Est:1ndo o caso Lutfa1\a sob esta jurisdiçfio, a tvbioria não vi!, c 
llllem diz isto :1 V, E.x• nf1o é o Vicc-Lídcr para Assuntos Económi· 
cos, j(J dias ~ttrús foi o rato :.~preciado pelo Sr. Senador Eurico 
Rezende, razllcs que c.:onligurcm a cnnstitui~·:1o de um:1 Comissiio 
Pmlmnentnr de Inquérito para fatos outros genéricos. A sua 
disc.:ussão ~que melhor orientarú o c.:aminlw a seguir. 

Quanto a toda sistem:1tica financ.:cira de h:1ncos de dcs~:nvol· 

vimento, de bancos de investimentos etc., ser[\ abor~ada. Estnrnos 
t:sp~.:rando o ~.:omparccimcnto do c.:1nincnte ScnaJor Roherto Saturni
n~l. Procuraremos entf1o discutir, j:'t o afirmamos h•-feira. ontem c 
huje tornamos a rc.:pctir - todos os aspectos das acusações feitas, 
glnhalmcntc, pnr S. Ex~ ao Sistema Financeiro brasileiro. 

O SR. PllESIDENTE (l'ctrónio Portolla) - (Fazendo soar 11 

campuinha,)- V. Ex• tem 5 minutos para terminar seu discurso. 

O Sll. Vll!G[I.IO TAVOI!A (ARENA- Cl'l- Sr. l'r,·siden· 
te, nf1o pntlcriamus dciXill', num llllllllento como c.:stc, embura na 

.~~~~--.·\n~~\'1");'""':\.,.._~,.~;,~. "',:?~fv~rT ~ · 
!I 'l; 1\ I) jt.:- 1\ J, 

., \\ . ~~ \l 
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ausência do eminente Senador, conforme já havíamos dito, de 
percutir esta outra parte que tem desdobrumcntos morais, perante os 
quais o Governo absolutamente nUa poderia ficnr silencioso. Dada a 
sentença do juiz, mister se tornava, imediatamente, dar no público 
que aqui assistiu toda essa discussão, ao Plcnúrio que ouviu as alega· 
çõcs então ror nós proferidas, conhecimento também do que aqui 
diz a Justiça sobre o caso. 

Sr. Presidente, solicitumos a V. Ex• que anexado seja, para 
conhecimento do Plenário, como uma peça de consulta, a ução em 
seu teor. ft:ita relo Dr. Dconizio Murciul Fernandes, que passamos à 
Tuquigruna. 

Srs. Senadores, este assunto esgotado poderíamos dizer, a ele 
nos referindo como o poeta italiano, non ragionlam di lor, ma guarda 
e passa. 

Sr. Presidente, hoje é um dia em que também o Governo se sente 
ufano de poder apresentar a noticia que transmitimos aos Srs. 
Senadores c a V. Ex• 

Nação sobcruna, Nação que tem um Governo cônscio das 
responsabilidades a lhe pesar sobre os ombros, o Brasil, desde 
junho de 1975. fez questtoo, de maneira absoluta e total, de anrmar 
que Acordo, soja ,1e de natureza técnica ou diplomática, assinado e 
sob sua responsabilidade com qualquer outro pais, era intocável, era 
para valer, era irreversível. Dúvidas, das maiores, apareceram acerca 
desta declaração quanto ao diploma assinado em Bonn em junho de 
1975. 

A conlisstoo pública feita ontem pelo antagonista número um do 
Acordo Nuclear teuto·brnsilciro. o atual Presidente dos Estudos 
Unidos, cm entrevista à imprensa européia, só nos pode encher dejú· 
bilo. S. Ex• reconhece que o Acordo é: irreverslvel, e toda sua cruzada 
se resume em criar instrumentos que não haja a repetição de 
outrus ações iguais àquelas que o Brasil e Alemanha, no exercício 
pleno de sua soberania, houveram por bem praticar. 

Esta era a noticia que queríamos transmitir. no diu de hoje, após 
as amplas explicações de fato em que a verdude, como vimos, haveria 
de sobrenadar, como sobrenadou, como marco, como testemunho, 
da maturidade do Brasil de Geisel, do Brasil da Revolução de 1964. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIR· 
GIL/O TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
de uma das Varas da Justiça Federal de BRAS! LIA. 

Deonizio Marcial Fernandes, brasileiro, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção dQ São Paulo sob n• 22.538, 
com domicílio à Rua Capitão Gabriel n• 214, Guarulhos, Estado de 
São Paulo, eleitor devidamente inscrito sob n• 23.318 da 176• Zona 
Eleitoral, municlpio de Guarulhos, Estudo de São Paulo (titulo de 
eleitor anexo), delegado do Diretório Municipal da Aliança Renova· 
dora Nacional junto uo Diretório Regional de São Paulo, vem, com 
fundamento no parágrafo 31 do artigo 153 da Consti· 
tuição Federal e artigos 1•: 6• e item111, letras a e b do artigo 4• da Lei 
n•4.717, de 29 de junho de 1965, propor contra o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Ecor.ômico- BNDE. com sede nesta cidade e que 
deverá ser citado nn pessoa de seu presidente ou representante legal; 
contra Marcos Pereira Viunnü, brasileiro, presidente do Banco Nu· 
cional de Desenvolvimento Econômico, com sede nesta cidade; 
contra tlcio Costa Couto, brasileiro, Secretário-Geral du Secreturiu 
do Plancjumcnto da Presidência du República; contra o Excclcntlssi· 
mo Senhor João Puulo dos Reis Velloso, Ministro do Planejamento; 
contra o Excelcntlssimo Senhor Mário Henrique Simonscn, dignlssi· 
mo Ministro da Fazenda, todos com domicilio nesta cidade de Bru· 
siliu c contra: Fuad Lutfulla, Alexun.dra Assud Lutfullu, Fuud 
Lutfalla Júnior, F~bio Lutfnlln, Vera Lúcia Matter Lutfullu, Muriu 
Luizu Flnifcl Lutfalln c Edmundo Kchdi, todos ex-sócios da S.A. Fia· 

ção e Tecelagem Lutfalla, prcsumivelmentc brasileiros, com domicl· 
lio na cidade de São Paulo, estado do mesmo nome, a presente Ação 
Popular, expondo e requerendo o que segue: 

I- Em março de 1973 c fevereiro de 1975, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico - BNDE, por decisão própria, 
concedeu nnanciamcnto à S.A. Fiação c Tecelagem Lutfalla. rara li· 
quidação de débitos da empresa; 

2- Depois do empréstimo ocorrido cm fevereiro de 1975 o 
BNDE decidiu suspender u assistência que vinha dando :1 empresa, 
por ter verificado a inviabilidade finunccirn da mesma, excc:isivamcn~ 
te endividada e a irresponsabilidade dos empresários comprovada 
por uma série de irregularidades; 

3- Assim, por ocasião dessa decisão do BNDE. este já havia 
autorizado c cfetivamcntc emprestado à empresa particular, quantia 
superior a 35 milhões de cruzeiros; 

4- Com a decisão do BNDE de suspender a ajuda, a empresa 
entendeu-se diretamente com a Secretaria de Planejamcnto, junto ao 
Secretário-Geral tlcio Costa Couto, terminando com a determina
ção do Ministro João Paulo dos Reis Velloso no sentido de 
continuar com a ajuda nnanceira, sendo que o Governo Federal 
assumiria o risco da operação de apoio à Lutl'alla fornecendo os 
recursos necessários extra-orçamento do BNDE; 

5 - Nessa ocasião. além de novo empréstimo na ordem de 
CrS 94 milhões de cruzeiros, autorizados diretamente pela Secretaria 
do Planejamcnto, o Senhor Ministro da Fazenda. Mário Henrique 
Simonsen determinou aos Bancos do Brasil, do Estado de São Paulo 
e do Estado da Guanabara que transformassem em capital metade 
dos créditos que tinham junto à empresa, adquirindo assim acõos 
imprestáveis de uma empresa que só nüo estava cm falência ou con· 
cordata devido à protcção crediticia oficial; 

6 - Tendo o empréstimo de 94 milhões de cruzeiros sido li· 
berudo em 19 de maio de 1975, já possuía o BNDE c a SEPLAN co
nhecimento da aduditoria feita pela firma BOUCINHAS. 
COOPERS e L YBRAND LTDA, que em 8 de agosto do mesmo ano 
apuraram um patrimônio liquido negativo (contabilmentc) de 276 
milhões de cruzeiros; 

7- Desde o inicio das operações, o BNDE tinha conhecimento 
que a firma possuiu um capital não integralizado de 70 milhões de 
cruzeiros; que também nilo possuiu mais de 1.200 empregados c que 
o movimento, digo, endividamento da empresa era maior quc seu ati
vo contábil; 

8 - Nessa mesma ocasião a nrma Lutfalla aceitava o cargo de 
comissária na concordata da Cia. Nacional de Tecidos, que por sua 
vez havia recorrido ao BNDE pura obtenção de empréstimos c o ór· 
gão havia negado, apesar dessa nrma concordatúria possuir mais 
empregados e melhor situação nnanccira que sua "comissúriu"; 

9- Em 21 de maio de 1975, o presidente do BNDE Marcos Pc· 
reira Vianna comunicava ao Ministro do Plnnejamento essas circuns
tâncias, considerando que para evitar repercussões sociais, a sulva
çüo da empresa poderia ser atingida pelos meios legais por via da 
falência ou concordata, salientando que esse procedimento era de 
menor custo c maior justiça; 

10- Essas considerações do Presidente do BNDE voltaram a 
ser enviadas ao Ministro do Planejamento em I• de agosto e 19 de 
setembro de 1975, sendo que da última comunicuçuo, ohteve como 
resposta a connrmaçilo do anparo financeiro à empresa com o di· 
nheiro público, o que motivou novo empréstimo da ordem de 
110 milhões de cruzeiros no dia 2 de outubro de 1975; 

11- Já em agosto de 1975 o BNDE havia se comprometido a 
comprar us imprcstávcis uçõcs du empresa Lutfalla c desde essa i:po· 
cu técnicos c interventores do BNDE dirigiam a empresa, tendo 
ussim conhecimento da real situação, que no dizer da imprensa mo· 
cionul eram piores do que indicavam as primeiras análises; 

12- Em dezembro de 1975, o presidente doBNDE lembrava ao 
Ministro do Planejamcnto de que o órgão já hnvin entregue à 
Lutfalln, por conta e risco do Governo, um total superior u 183 
milhões de cruzeiros, solicitando n dcvoluçilo dessa quantia ao 



1386 Quintu-fcira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc•;iio 11) Maio de 1977 

li' i 

BNDE c a cnlrega de 117 milhões de cruzeiros para completar os 300 
milhões prometidos pelo Governo em I• de outubro; 

1 J- Em abril de 1976, a audi10ria feilll pela firma mencionada 
no item 6 desta petição e os técnicos do BNDE, apuraram que: o 
balanço de 31 de dezembro de 1975 mostrava um endividamento de 
50) milhões de cruzeiros: para um ativo de apenas 279 milhõc., de 
cru,.ciros, o prejuízo no excrcicio de \975 havia sido de 286 milhões 
de cruzt.:iros~ que com esse total seria possível montar uma fábrica 
moderna com receita anual de pelo menos 4tO milhões de cruzeiros; 
que o BNDE j!1 havia adianllldo por "conta e risco da Uniiio" 240 
milhões de cruzeiros à empresa: 

\4- Em 17 de agosto de 1976 o BNDE, então único acionista 
da empresa, decidiu, cm Assembléia Geral Extraordinária, liquidar a 
empresa Fiação c Tecelagem Lutfalla que ademaisjú estava scmipa
ralisada, com quase todos seus operários na rua: 

15- Que todas as operações feitas pelo BNDE por autorizaçilo 
I.'Xpn:ssa da Secretaria do Planejamento foram realizadas com 
th:sohcdiêncin a normas legai~. regulamentares, estatutárias c rc· 
,gimc.:ntais intcrnus e sem garantias reais ou pessoais, constituindo-se 
assim cm mos lesivos ao patrimônio público c passível de reparação 
com o pagamento de perdas ednnospc\os responsáveis por sua práti· 
ca cjou pelos beneficiários desses a tos: 

16 - Que, todos os fatos mencionados nesta inicial estão 
confirmados pela própria nota da SEPLAN, emitida oficialmente, 
publicada por toda imprensa nacional, assim redigida: 

"A propósito de comentúrios, em jornais de São Paulo, 
nesta dat<1, sobre a chamada operação Lutfal\a, parece 
indicado sejam prestados, a respeito, os seguintes t.-sclareci· 
mentos suplcmc:ntarcs: 

1 -O Governo nlio a.cdta, nem nunca aceitou, influên
cias políticas nas decisões relativas à prestação d'e apoio 
financeiro a empresas. Em particular, nos anos cm que tem 
est<1do ü frente da SEPLAN, o Ministro do Planejamento ja
mais permitiu que qualquc:r assunto económico fosse deci
dido, na sua úrca, senão à base do seu próprio mérito, cconô· 
mica c socialmente. E assim continuará fazendo. Aliás, no 
c<~so cm <~preço, se qualquer intenção de beneficiar quem 
quer que fosse tivesse existido, não haveria o Governo 
<~dotado as medidas do maior rigor que vem adotando, com 
recurso, inclusive, t1 legislação de caráter revolucionário 
(CG\), para apurar irregularidades e punir os faltosos. 

2 - A intervenção determinada sobre a Lutfal\a pelo 
Governo - com b<~se em proposta do Ministro do Planc
jamcnto, de conhecimento do Presidente da República, e com 
aprovação do Conselho Monetúrio Nacional, não constituiu 
qualquer favor nos acionistas. Ao contrário. Em primeiro 
lugar os acionistas da Lutfal\a nada receberam dos 350 
milhões, porque, quando a intervenção foi determinada, em 
maio de 1975, o BNDEjú havia recebido a opção de compra 
das açõcs (pelo valor simbólico de Cr$ 61,00) c assumido a 
dircção da empresa. Assim. os novos recursos já foram geri· 
dos pela dirctoria designada pelo BNDE. Além disso, na mes
ma oportunidade, os ucionistas tiveram de assinur garantia 
pessoal, inclusive envolvendo os seus bens próprios, "pura co
brir o património liquido negativo, se apurado posterior
mente". Note-se que cssu gurantiu pessoal, com bens pró
prios, não existiria no cuso de falência (porque nesta simples
mente haveria a liquidação dos bens pertencentes à emprcsu, 
sem devolver os dos acionistus, salvo cm caso d~.: falência 
fraudulenta). 

J- Desta forma, do ponto de vista estritamente buncú
rio. feita a opçiio pela intcrvcnçflo, o Governo, pelo seu 
agente. o BNDE, agiu com o múximo rigor. Por sinu\, novo
to do Ministro do Plancjamcnto liO Conselho Monctúrio Na
cional ticaram claramente cstabc\ccidus as instruções dentro 
das qtwis ntuaria o BNDE. c que incluíam: "Promover con· 

'',......--~-· 

tra os acionistas, se necessário, u cobrança judicial do valor 
do passivo a descoberto, de sua rcspons:ihilid:ule'\ c- "apu
mr as rcspnnsuhilidadcs dos acionistas c antigos adminis .. 
trmlores, para os cfeitl>S do citado Decreto-lei n• 2.627/40 e 
do Ato Complementar n• 42, de 1969", O Ato Complementar 
n1• 4:! trata de investigação para lins de possfve\ decretação 
do confisc~1 dl' !w11:-. tlhtidos por enriquecimento ilícito. Jâ se 
estava à época, após cfctivadn a intervenção, cogitando do 
uso de legislação n:vl1!ucionúria, cm face de irregularidades 
apurndas ou a apur:1r. 

4 - Do ponto de vista económico c social, a diferença 
entre as duas alternativas - falência ou intervenção - estâ 
'cm que ~l última permitiu rnanter a cmprc.sn cm operação, pri
meiro com a idl!ia de eventual recuperação, c, depois, consta
tnda a inviabilidade dcstn, no propósito de realizar a sua 
progressiva dcsativaçào, an \onl~O de um ano c meio. E isso 
foi import;mtc, naquch: momento de dificuldades, principal
mente para a indústria têxtil. 

Cumpre \cmhrar que, naquela altura, em abril/maio de 
\975, cstava-sc cm plena reccssiio mundial, a maior dos 
últimos quarenta unos. O Brasil atravessou aquela recessão 
sem cnnscqllênci<IS cconômicus c sociais mais graves. Mas 
isso não aconteceu por si mesmo. 

O Governo teve de adot:~r medidas especiais em vârios 
sctorcs: linhas de crédito extraordiní'1rins c várias medidas 
cspecílica.o;; n~1 indústria têxtil, estímulos conjunturais para os 
sctorcs de clctrodomésticos, madeira, etc. Na área da pesca, 
uma operação em massa de recuperação se teve de fazer, 
porque dezenas de empresas cstavum virtualmente insolvâ
veis. O momento l!ru particulnrmentc crítico para a indústria 
têxtil de São Paulo, como já se acentuou na nota anterior: a 
Lutfal\a era comissária da concordata de outra grande em
presa do setor. Uma rcaçào cm cndcia poderia seguir-se à 
falência das duas com repercussões sobre fornecedores, 
credores finnncciro.~. desemprego significativo de mão-de
obra, num quadro do quase cstu~naçào industrial como foi o 
primeiro semcstr~ dc 1975. 

6- Na e;:xecuç~o da intcrvcnçüo decretada, o Governo 
pelo seu agente, o BNDE, tem atuado com o máximo rigor. 
Não apcnus se vem adotandl) medidas parn promover a 
execução judicial da dívida, com h ase no compromisso de to
dos os acionistas, envolvendo até os seus bens pessoais, co
mo, cm sctcmhro último, o BNDE, dentro dus instruções 
recebidas, segundo o voto ao CMN. se dirigiu à Comissão 
Geral de Investigações (CG I), pura solicitar sua intervenção 
no c~1so. É, pois, uma legislação revolucionária que se cstâ 
procurando utilizar, para lcvar o assunto uté às suus últimas 
conscqüênci<IS, inclusive mediante queixa-crime. A CGI, em 
São Paulo, convocou o liquidante c jú recebeu ns informações 
solicitndas. 

7 - Note-se, finalmente. que se o Governo tivesse per. 
mi tido fnléncius cm cadciu na úrca têxtil, naquelu hora de cri
se mundial, cm 1975, é bem prov:ívd 'JUC tiwsse sido criti
cado, udvez pelos ml.!smos que, hoje, levantam dúvidas sobre 
o m.:crto da ~oluçiio adotada. Seria muito fúcil, principul
mcntc para o Governo, se, como agora querem alguns, a 
falência pudesse ser a soluçilo par:1 todos os males das em
presas cm dificuldades. Claro, o risco, cm gcrul, deve ser do 
cmpres(lrio. Acontece que, cm cct·tas circunstf1ncius, fnlêncius 
em SCtJUência podem ter um preço social muito alto. Muitas 
situações relativam!.!nlc simples podem tornnr-sc perigosas, c 
situações difkeis podem convcrt!.!r-se cm r.:rises. 

Daí a necessidade, às vt.:zes, de outras soluções, principul· 
mente cm horas de diliculdades generalizadas. Fora de dú
vidn, cm tais situações, todo cuidado deve ser adolado purn 
evit:Jr H impunidade do cmrrcsúrio inadimplcntc. No cuso 
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cm referência, como já se viu, atê a medidas excepcionais se 
está procurando recorrer, para que tal não aconteça," 

17 - Que, todos os fatos relatados possuem seus dossiês, ofi· 
cios, levantamentos, telex, processos e contratos, que não são divuJ. 
gados cm virtude da "Legislação Bancária" que prescreve sigilo, con
forme declaraçi!o do presidente do BNDE à imprensa cm 20·4·77, 
motivo pelo qual é logicamente impraticável a obtcnçi!o de certidões 
permitidas no parágrafo 4• do artigo I• da Lei n• 4.71 7. 

I 8 - Que, o autor desta ação, contribuinte do Imposto de 
Renda, além de ter direito como cidadão de pleitear a declaração de 
nulidade de atas lesivos ao patrimônio da União, não pode permitir 
que seu dinheiro seja utilizado para saneamento de finanças parti· 
culares, mormente quando lemos que o próprio Ministro da Fazenda 
voa quilômetros e quilômetros para conseguir uempréstimos" de 
países do qual não é cidadão, e cujos empréstimos poderiam ser 
menores, caso aplicasse devidamente o dinheiro do povo brasileiro. 

Isto posto, requer a citação do BNDE, Marcos Pereira Vianna, 
Elcio Costa Couto, João Paulo dos Reis Velloso, Mário Henrique 
Simonsen, e por Edital, nos termos do item II do parágrafo 2• do 
artigo 7' da Lei n• 4.717 de Fuad Lutfalla, Alexandra Assad 
Lutfalla, Fuad Lutfalla Júnior, Fábio Lutfalla, Vera Lúcia Matter 
Lutfalla, Maria Luiza Faifel Lutfalla e Edmundo Kehdi, para res· 
ponderem no prazo de 20 dias aos termos da presente ação, com a 
procedência da qual deverão ser julgados ilegais os contratos e 
negócios realizados com a empresa Lutfalla e seus sócios, devendo 
ser apurado o montante dispendido pelo Tesouro Nacional com os 
negócios mencionados, que servirá de base para a condenação em 
perdas e danos pelos responsáveis por sua prática e pelos beneficiá· 
rios do mesmo, o que deverá ser apurado na ação ou em execução se 
depender de avaliação ou perícia, acrescido do pagamento das custas 
e demais despesas judiciais e extrajudiciais, honorários de advogado 
que serão arbitrados, e demais cominações de direito. 

Requer, desde logo, a requisição dos documentos referidos jun· 
to ao BNDE e à SEPLAN, especialmente: 

a) Os ofícios e telex trocados entre o BNDE e a SEPLAN em 
21 de maio de 1975, i' de agosto de 1975, 19 de setembro de 1975, i' 
de outubro de 1975, li de dezembro de 1975 e outros que foram 
trocados tendo por base a transação mencionada; 

b) Os processos administrativos que autorizaram os emprésti· 
mos à Lutfalla, especialmente os de março de I 973, fevereiro de 
1975, maio de 1975, outubro de 1975, e outros pelos quais foram 
autorizadas as trnnsaçàe~· 

c) O "Termo de Opção de Compra e Venda da Ações" entre o 
BNDE e a empresa Lutfalla· 

d) O blanço contábil da Lutfalla do exercício de 73 a 75, c os 
balancctcs de liquidação c levantamentos cfctuados pelo BNDE; 

e) A análise feita pelo BNDE em abril de 1976, que detalhou a 
situação da Fiação e Tecelagem Lutfalla; 

f) A ata da Assembléia-Geral de I 7 de agosto de I 976, que resol· 
veu liquidar a empresa; 

g) A detcrminaçi!o da SEPLAN para que o BNDE assumisse a 
direçiio da empresa em I 975; 

h) Que o BNDE informe o montante das ações que possui, a 
origem, o valor da aquisiçilo e seu proprietário anterior; 

i) Que o Sr. Ministro da Fazenda remeta ao Juizo cópia da 
determinaçilo dada ao Banco do Brasil, Banco do Estado de Silo 
Paulo e Banco do Estado da Guanabara, pela qual os mesmos 
adquiriram ações em nome dos créditos que possuíam; 

Requer, ainda, caso se torne no correr do processo conhecida a 
existência ou identidade de outra, pessoas beneficiadas ou responsâ· 
veis pelos atos impugnados, sejam as mesmas citadas nos termos do 
item III do artigo 7• da Lei n' 4.717. 

Requer, a intimação do representante do Ministério Público; 
Protesta por todos os meios de provas permitidas em Juízo, 

notadamente depoimento pessoal dos requeridos, rol de teste· 
munh~s, exibição de documentos, juntada de documentos, além dos 
requendos nos termos do parágrafo 7• do artigo I• da Lei n• 4.717 
vistorias, perícias, auditorias, outras que necessárias. ' 

Termos em que, dando à presente o valor de CrS 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) e requerendo desde logo seja a mesma distribuída com 
gratuidadede custas iniciais (artigo lO da Lei n• 4.71 7, de 29·6·65). 

P. deferimento. 
Brasília, 28 de abril de 1977. - Deonlzlo Marcial Fernandes -

0AB22.538. 
X X X 

Despacho do Juiz Federal José Bolivar de Souza na ação popu· 
lar movida contra o BNDE e seu Presidente Marcos Vianna, o Secre· 
túrio-Geral da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú· 
hlica Í:lcio Costa Couto, os Ministros João Paulo dos Reis Velloso, 
Mi1rio Henrique Simonsen e os ex-sócios da Fiação Tecelagem 
Lutfalla. 

- com independência, com liberdade, com o meu entendi· 
menta e consciência jurídicos, livre de quaisquer interferências ou 
pressões, pois, jamais me foram feitas e se me forem a elas não me 
renderei: · 

-indefiro a petição de ns. 2/9. 
-porque não há legítimo interesse de agir por parte do Autor; 
-porque a inicial transcreve as explicações dadas pelas 

pessoas acionadas c autoridades, que, regular e legalmente cons· 
tituidas, ponderadas as circunstâncias da nossa situação econômico· 
linuncdra, decidiram, com cuutela e vontade de acc~tar a questão en
focada; 

-porque, não upcnas no caso, mas, em centenas de outros, os 
órgãos financeiros vêm tomando todas as medidas possíveis em 
defesa da nossa economia, com moderação, com regularidade,justifi
cundo-us e esclarecendo-as perante o povo: atitudes heróicas, sim, re
presentam o padrão de um povo- que não será mais escravo de nin
guém.- e que, às margens do Lago de Brasília pretende, no sufoco, 
duro seu grito de independência econômica: 

- porque a presente petição não tem o sentido puro de defesa 
dos interesses populares e nacionais, ela se reveste de intenções 
obstrutivas ao nosso desenvolvimento, contestutória das nossas auto .. 
ridades económicas, maldosamente apresentada quando o nosso 
Ministro du Fazenda se encontra no exterior cm busca de recursos fi .. 
nanceiros, subversivos, porque antes de protocoluda na Justiça lhe 
fora dada amplu divulgação; 

-porque este Juiz, brasileiro, patriota, independente ni!o 
admite que dele alguém se sirva para desrespeitar, subverter, dimi· 
nuir c dcsuutorizur os nossos representantes e a nossa imagem de 
pais livre c independente, dentro c foru dus nossas fronteiras. 

Brasilia, 2·5·77. -José Bollvar de Souza, Juiz Federal. 
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MISA 

Presidente; 39-Secretário, 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Lide r 

Petr6nio Portollo (ARENA- PI) Henrique do la Racque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-Uderos 
Heitor Dias 

Helvídío Nunt~s 
José Sarney 
Mattos leão 19-Vice-Presidente: 

Josó lindoso (ARENA - AM) 49-Secretcirio: Osiros Teixeira 

Runato Franco (ARENA- PA) 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgílio Tóvora 29. Vice-Presídcntc: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

l"'·Secretoriot 

Suplentes de Secretório: 

Llll~tlAHI;A 00 MOil 
CDAMINO~IA 

Lide r 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2"'·5tlcrotório: 

Mauro Bcnevides (MDB- CE) 

Altuvir Leal (ARENA- A C) 

Ruy Carneira (MDB- PB) 

Otair Bocker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) li 

Franco Montara 
Vice·Líd~res 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lcizoro Barboza 
Oanton Jobim 

Dirctor: Jo~e Soorl!s de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

íeleloncs, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 c 257 

A) SERVIÇO O~ COMI$S0aS P~~MANIN~eS 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigue5 Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone. 25·8505-Romois301e313 

COMIS~AO DI AGRICULTURA- (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Agenor Maria 

Vice·Presidente1 Otair Becker 

Titulara• Supl•ntal 

ARENA 

1. Otoir Bec:kcr 1. Dinarte Mariz 

2. Benedito Ferreiro 2. Saldanha Durzi 

3. ltolivio Ct~elho 3. Manos leão 

4. ?aula Guerra 

5. Vasconcelos T orru5 

MDB 

1. Agcnor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2. Evelá~lo Vieira 

A~sistcntc: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Romal301 ou 313 

R(~unioe•.: Tor<;as·fciros, os 10:30 horas 

local: Solo "Ciovi~ Bevilocquo"- .A.noxo 11- Romol623. 

C:O~,~:G:i\0 ll~ $<Sr.UNTOS ~aGION/:.IS- (CAl) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pn:~.idcnto: Dinorte Mariz 
VíCt!·PrrJsidtlnte: Evondro Carreira 

Titular•• 

1. .............. . 
2. Jarbas Passarinho 
3. Di norte Mariz 
4, Teatônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Age no r Mo rio 
2. Evondro Carreira 

ARENA 

MDB 

Su;ol•ntal 

1. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Otoir Becker 

1. Evelósio Vieira 
2. Oilvan Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Roma1312 
Reuniões; Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Cicivi~ Buvilcicquo"- An1.1xo 11- Ramol623 

COMISSAO D~ (;ON~TiiU!ÇAO C JU!ITIÇA- (CCJ) 
( 13 membros) 

Titulara• 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÀO 

Presidtmte: Daniel Krieger 
1 9-Victt·Presidente: Accioly Filho 
29·Vice·Presidente: leite Choves 

Suplant•• 
ARENA 

1. Osircs Teixeira 
2. Gustavo Capgnema 2. Mottos leào 
3. Daniel Krieger 3. Vasconcelos Torres 
4. Eurico Rezendu 4. Saldanha Derzi 
5. Heitor Dias 5. Lunoir Vergas 
6. Helvldio Nunes 6. Arnon do Mel lo 
7. Wilson GonçaiYu\ 
8. ltall11io Coelho 
9. Otto Lt~hmonn 

MDB 
1. Dircl'U Cardo~o 1. Franco Montara 
2. leite Chaves 2. Orestes Quórcio 
3. Nel~on Carneiro 
4. Paulo Bros~ord 

Auistcnte1 Maria Hcltmo Bueno Brandão- Ramol305 
Reuniões: Quorlos·ft•ira~. às 10100 horas 
local: Solo "Clóvis Buvilocqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMIIIAO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osiros Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7: Virgllio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Borboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Prosidenter Wilson Gonçalves 

Vice·Presidonto1 Ruy Carneiro 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jos' Sarney 

3. Braga Junlor 

4. Altevlr Leal 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, RonaldÕ Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quintas·feiras, às•lOzOO horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMIIIAO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice-Presidonter Vasconcelos Torres 

1ltularaa 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

"3. José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

S. Paulo Guerra 

6. Va~eoncelos Torres 

7. Olnarte Mariz 

S. Otair Bocker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

lu!llantaa 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. JasHarney 

4. Domlclo Gondim 

5. Jarbas Passarinhe 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

Assistentec Daniel Reis de Souza - Ramal675 

Reunlõesc Quartas·folras, às 10t30 horas 

localc Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

~ ' /• 

:':~~~{,;\::~;,ft;l t~íÚ( . 

COMIIIAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC) 
(9 membros) 

1ltularaa 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, JoOo Calmon 

Vico·Presldente1 Evelóslo Vieira 

lu!llantaa 
ARENA 

1. Helvldla Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. Jo6o Calmon 3. Arnon de Mello 
4. Otto Lohmann -i. Heitor Dias 
S. Jorbas Passarinho 

6. Ca"ete Pinheiro 

MDB 
1. Evelásio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 ~oras 

local; Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexa 11- Ramal623 

COMISSAO DI PINANÇAS- (CP) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vico·Presidontez Domlcio Gondim 

1. Teot6nio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

i. Domlcio Gondim 

S. Helvldlo Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7, Mattos LeOa 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O. Torso Outra 

11. Vlrgllio Tóvora 

12. Magalh6es Pinto 

1. Paulo Brouard 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnina 

5, Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Ani•tont•• C6ndido HlpperH- Ramal 676 

ReuniOesz Qulntas·felras, às 9z00 horas 

1. CaHote Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. Joú Guiomard 

6. Jos6 Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Joblm 

2, Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

localz Sala "Clóvis. Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSAO DI LIOIILAÇAO IOCIAL- (CU) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente* Jessé Freire 
Vice·Presidente1 Orestes Quércla 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1. Jess6 Freire 1. Braga Junlor 

2. Ruy Santos 2. Virgllio Tóvoro 

3. Lenoir Vergas 3. Osires Teixeira 
4. Jarbas Passarinho 4, Oomlcio Gondim 

5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 

1. Franco Montara 1. lózaro Barboza 

2. Orestes Quércio 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente* Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às ll100 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama\623 

COMISIAO DI MINAIIINIIOIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Milton Cabral 
2. Oomício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 
5. Jorbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente1 Luiz Cavalcante 

luplentea 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgllio T óvora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montoro 

Assistentet Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 
Reuniõest Quintos·fciras, às 1 Ot30 horas 
Loca h Sala '\Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMIIIAO DIIIDAÇAO- (CI) 
(5 membros) 

Titularei 

1, Hclvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Danton Joblm 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Adalberto Sena 
Vice-Presidentet Helvldio Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgllla Tóvoro 
2. Arnon de Mella 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assishmfot Moda Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniõ6s 1 Quintas·feiras, Os 12t00 horcn 
Locolt Sala "Clóvis Bovilcicqua"- Anoxo 11- Ramal 623 

~-~~--. :,,' -, ""·.· . : : : 

COMISSAO DI IILAÇOIS IXTIIIOIIS - (CII) 
(15 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1 C1-Vice·Prosidentet Saldanha Oerzi 

29-Vice·Presidentet Nelson Carneiro 

Titular•• 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Oito lehmann 

1. Dcntan Jobim 

2. Gilvon Racha 

3, Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvidio Nunes 

4. Oomlcio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

l. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3, Roberto Saturnino 

A55istenteo Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quartas-feiras, Os 1 OzOO horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titularei 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMIISAO DI SAUDI- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

President6: Ruy Santos 

Yice·Presidente: Altevir leal 

Suplente• 

ARENA 

1. Saldanho Derzi 

2. ltcllvio Caolho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo· Branco 

5. loutivol Baptista 

MDB 

1. Malborto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistonlot LUdo f'Jrreiro da Rocha- Ramal 312 

Rouniõost Quintas-feiras, às lltOO horas 

locolz Sala "Rui Barbosa"-- AneKo 11- Rnmais 621 e 716 
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COMI55AO DI 51GUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulara• 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Pre~idente: Augusto Franco 

Suplanta• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 3. Di norte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrei 

MDB 
1. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
Localt Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CIPC) 
(7 membros) 

Tltularaa 

1. lena ir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S ............... . 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Faroh 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplanta• 

1. Alexandre Costa 
2, Gustavo Capanema 
3. MaNos Leão 

1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente: Sónio Andrade Peixoto- Roma/307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISIAO DI TIANIPOITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PIIILICAI- (CT) 

(7 mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidentez Alexandre Costa 

Titularei 

1. Alexandro Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junlar 
4. lourival Baptista 
4. MaHosle6o 

1. Evandro Carreira 
2. Eve/ásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplanta a 

I. Otto lohmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. lózaro Bcrboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões, Terças·feiras, bs 10100 horas 
local, Sala "Rui Barbosa"- Ane~eo 11- Ramais 621 o 716 

I) IIIVIÇO DI COMIIIOU MISTAS, UPICIAII 
I DIINQUIIITO 

Coml11laaTampa"rl•a 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexa 11- Térreo 
Telefono, 25·6505- Ramal303 
1) Comissões Tomporórias para Projetas do Congresso Nacional 
2) ·Comissões Temporórias paro Apreciaçóo de Vetos 
3) Comissóes Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentória (art. 90 do Regimento 

Comum). · 

Assistentes do Comissóes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfou do Oliveira- Ramal 674; Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes do Só - Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

lO tOO 

HORAS 

09t~O 

JO:OO 

lO;;O 

lltJO 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSISTENTE 

C,T, RUY BARBOSA RONAL!IO 09t00 c.P, OLCVI& BEVIUCQUA 
CANDI!IO 

Romaio - 621 o 716 Ramal - 62J 

C.A.R, CLOVIS BEVILACQUA LEDA 09tl0 c,s.P,c. RUY BARBOSA SONU 
Romal - 62J Romaio - 621 I 71E 

QUARTA SALAS ASSISTE!ITE c .. B.c, CLOVIS BEVILACQUA CLEIDE 
lOtOO Remal - 621 

c.s.N. RUY BARBOSA LEDA C,D.P, RUY BARBOSA RONAL!IO 
Hamnio - 621 o 716 Remoio - 621 • 71! 

c.c.J. CLOVIS BEVILACQUA MARIA lOtJO C,N.E, CLCVIS BEVILACQUA RONAL!IO 
Rruuol - 62J HELENA llruual - 62J 

C.R.E, RUY BARBOSA CANDI!IO c.L.s. CLCVIS BEVILACQUA DAiiii!L 
Romoio - 621 o 716 lltOO Remal - 62J 

C.E. RUY BARBOSA DAtiiEL c.s .. RUY BARBOSA LEDA 
Romoio - 621 o 716 Romoio - 621 e 716 

c.A. lliJY BARBOSA CLAUDIO l2t00 c.R. CLOVIS BEVILACQUA liA RIA 
Romoio - 621 o 716 COSTA Ramal - 62J CAIUJEU 

/ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII - N9 035 SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1977 BRASILIA- DF 

.------CONGRESSO NACIONAL-----. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9, da Constituição, e eu, Petrô

nio Portclla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9l9, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.506, de l3 de dezembro de 1976, que altera dispositl· 
vo da Lei n9 5.655, de lO de maio de 1971, e dá outras providências. 

A r ligo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.506, de 23 de dezembro de 1976, que "altera 
dispositivo da Lei n9 5.655, de 20 de maio de 1971, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 5 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ ]9, da Constituição, e eu, Petrô
niú Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 30, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.507, de 13 de dezembro de 1976, que altera o art. 39 
e seus parágrafos da Lei n9 3.421, de 10 de julho de 1958, e dá outras providências. 

Artigo Único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.507, de 23 de dezembro de 1976, que "altera o 
arl. J•! c seus parágrafos da Lei n9 3.421, de I O de julho de 1958, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 5 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 49•SESSÃO, EMS DE MAIO OE 1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Se11ado a escolha de nome i11dicado para cargo 
cuJo provimento depende de sua prél'l'a aquiesct.,ncia: 

N• 79/77 (n' 133/77. na origem), referente il escolha do Sr. 
Francisco de Assis Grieco, Ministro de Primeira Classe, dn 
Carroira de Diplomata, para exercer a funçilo de Embaixador do 
Brasil junto~ República Popular du Hungria. 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sa11cionados: 

N• 76/77 (n• 126/77. na origem), referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 10/77 (n' 3.146-B/76, na Casa de origem), que 
autoriza a reversilo ao Municipio de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, do terreno que menciona. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.412, de 2 de maio de 1977 .) 

N977 f77 (n' 127/77. nu origem), referente uo Projeto de Lei 
n• I/77·CN, que autoriza o Poder Executivo n abrir crédito espe· 
ciul até o montante de CrS 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
cruzeiros), pnru fazer face uo recolhimento do Onus Financeiro 
Temporário, instituido no Decreto·lei n• 1.520, de 17 de janeiro 
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de 1977. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.413, de 2 de 
maio de 1977.) 

1.2.2- Pareceres 

R!ferentes à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei do Senado n• 107/75, que torna obrigató
ria a utilização de sacaria de fibras naturais na embalagem de 
produtos agricolas, e dâ outras providências. 

1.2.3- Leitura de projctos 

- Projeto de Lei do Senado n• 76/77. de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre redução da pena dos 
sentenciados que doarem órgãos de seu próprio corpo para 
instituições especializadas. 

- Projeto de Lei do Senado n• 77/77, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montara, que determina a fixação obrigatória 
de critérios objetivos para a realização de despesas com 
publicidade e divulgação, efetuadas pela Administração Pública 
ou órgãos da Administração indireta. 

1.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Arnon de Mello, que se ausentará do 
País. 

1.2.5 - Requerimento 

N• 106/77. de autoria do Sr. Senador Daniel Krieger, 
solicitando tenham tramitação em coniunto a; Projetas de Lei do 
Senado n•s 128 e 131, de 1976, e o Projeto de Lei da Câmara 
n• 26/77. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- "Dia Nacional das 
Comunicações". 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reformulação da 
sistemática do I CM. Realização de um debate nacional sobre o 
I CM, a fim de indicar às autoridades competentes as alterações 
básicas a serem examinadas, para posterior introdução na legisla
ção atinente ao mencionado imposto. 

SENADOR RUY SANTOS- Centenário_ de nascimento 
do Engenheiro Frederico Pontes. 

1.2.7- Requerimento 

N• 107 f77, de autoria do Sr. Senador Alexandre Costa, 
solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 26/77, que 
dá nova regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, 
disciplina o funcionamento de seus órgáos de fiscalização, e dâ 
outras providências, além das comissões constantes do despacho 
inicial, de distribuição, seja ouvida também a de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 18/77. do Sr. Senador Daniel Krieger, 
solicitando tenham trumitução em conjunto o Projeto de Lei da 
Câmara n• I, de 1977, de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúblicu, que regula a locação predial urbana, e dú outras 
providências, e o Projeto de Lei do Senado rt>264, de 1976, do Sr. 
Senador Agenor Maria, que estabelece limite para reajustamento 
de aluguéis em locuções residenciais. Aprovudo. 

- Requerimento no 62f77, dos Srs. Senadores Lourival 
Buptistn c Ruy Santos, solicitundo a trunscriçUo, nos Anuis do 
Senado Fcdcrul, do pronunciumcnto feito pelo Senhor Prcsi-

dente da Repi1blica, General Ernesto Geisel, no dia 18 de abril de 
1977. Aprovado, 

- Requerimento n• 97/77. do Senador Franco Montara, 
solicitando urgência, nos termos do urt. 371, alínea "c", do Regi
mento Interno, pnra o Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1975, 
que tramita em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 
90 e 31 O, de 1976. Votaçilo adiada pura a sessão de amanhã, dia 6, 
nos termos do Requerimento n• 108, de 1977. 

-Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 127/75, do 
Sr. Senador Franco Montoro, que acrescenta parâgrafo ao art. 
10 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n• 20/77, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que institui o seguro em garantia de educa
ção, e dá outras providências. (Apreciação preliminar da 
juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MAT!ô:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Requerimento n' !07f77,1ido no Expediente. Aprovado, 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR LiZA RO BA RBOZA - A5 reformas politicas 
recentemente baixadas pelo Senhor Presidente da República c 
sua implicação no encontro de um modelo político democrático 
para o Pais. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Defesa das recentes 
reformas politicas, tendo em vista críticas formuladas sobre o 
assunto pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Apelo ao Sr. Mi~istro 
da Educação e Cultura em favor dos professores do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não 
enquadrados no novo Plano de Classificação de Cargos. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Posição do Congresso 
Nacional diante das recentes reformas constitucionais. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Observações 
sobre a prorrogação dos mandatos dos diretórios dos partidos 
políticos. Considerações sobre a participação do MDB, nas elei
ções indiretas, no Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR HEITOR DIAS, como Líder - Reparos ao 
pronunciamento do seu antecessor na tribuna. 

SENADOR LENOIR VARGAS- Empenho do Governa
dor Antônio Carlbs Konder Reis, para a implantação da Usina 
Siderúrgica de Santa Catarina- SIDERSUL. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Distorções feitas por 
antidivorcistas referentes à situaçiio da mulher desquitada em 
face da implantaçilo do divórcio no País. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES - Focalizando 
assuntos do interesse da classe dos metalúrgicos. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Formulando apelos a ór
giios do Governo Federal, cm favor dos trabalhadores residentes 
nus llrcns atingidas pelas enchentes no Estado ó.: Pernambuco. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

'------~----~--------------------------------·----~----~·-~---\.~~·~~f"'1J,-;~/~,----------~-----------------~------~ 
'\ /; !, // 'i I 

" ' '~! . ' ''" "J,j!~'---
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ATA DA 49• SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO 

.:iS N l/ORAS E Jn MINUTOS, ,/('1/,i.~f-SE PRESENTES 
11.1' S/1.\'. Sf:'NA IJORf:'S: 

Adalberto Sena- Bragu Júnior- Evandro Carreira- Cattcte 
J•inhciro- Rcn:lto Fntnco- Alexandre Costa- Henrique de Lu 
Rlll.:lJUC- .Jnsé Sarnt.:y- Pctrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs
Virgilio Túvnr;t - \Vibon Gonçalves - Dinartc Mnri1. - Ruy 
( ':trnciw- f\..1 arcns J.'rcirc- Luiz Cavalcantt.:- Augusto Franco
I .tlllfÍ\':11 H:tptista- Ruy Santos- Amarnl Peixoto- Vasconcelos 

Tom.::-.- lknjamim Far<th - Nl!lson Carnr.:iro - Gustavo Capa· 
'nema - Itamar Franco~ Franco Montare - Otto Lehmann -
Lázaro Barboza- Osires Teixeira- Accioly Filho- Mattos Leão 
- Evelásio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo Bros
sard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. lo-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
I! lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 
prê1•ia aquiescência: 

MENSAGEM No 79, DE 1977 
(NO 133/77, no origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Francisco de Assis Grieco, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Popular da Hungria, nos 
termos do artigo 21 e 22 do Decreto no 71.534, de 12 de dezembro de 
1972. 

2. Os méritos do Embaixador Francisco de Assis Grieco, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores, 

Brasília, em 4 de maio de 1977.- Ernesto Gelscl. 

Currlculum-Vitae: 
Embaixador Francisco de 
Assis Grieco. 

INFORMAÇÃO 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 9 de maio de 1924. 
"Bachelor of Arts" em Economia pelu Faculdade de Estudos Gerais, 
da Universidade George Washington, 1961. "Master of Arts" em 
política E~onômica pela Faculdade de Governo, Comércio e Rela
ções Internacionais da Universidade George Washington, 1962. Cur
so de pós-graduação em Economia Internacional e Pensamento Eco
nómico e Ciência Política da Universidade de Londres, 1972. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945. 
Terceiro Sccrctúrio da Embaixada em Londres, 1950 a 

1951. 
Promovido a Scgundo-Secrctúrio, por antigUidade, 1951. 
Scgundo-Sccrctl~rio da Embaixada cm Londres, 1951 a 

1953. 

·, i,l' 

Membro da Delegação do Brasil ao II Congresso du Uni
ão Latina, Madrid, 1954. 

Secretário da Comissão Consultiva de Acordos Comer
ciais, 1954. 

Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico e Con
sular, 1954. 

À disposição do Ministro da Economia da República Fe
deral da Alemanha, 1954. 

Membro da Comissão Consultiva de Acordos Comer
ciais, 1955 a 1956. 

Segundo-Secretário da Embaixada em Washington, 1956 
a 1960. 

Membro da Delegação do Brasil à XI Sessão da Assem· 
bléia Geral das Nações Unidas, New York, 1957. 

Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 
1960. 

Primeiro- Secretário da Embaixada em Washington, 
1960a 1962. 

Cônsul em Miami, provisoriamente, 1961. 
Título de Conselheiro, 1952. 
Conselheiro da Embaixada em Washington, 1962. 
Chefe da Divisão de Cooperação Econômica e Técnica, 

1962a 1963. 
Membro do Grupo de Trabalho para Reconstrução e 

Reaparelhamento dos Portos Salineiros de Macau e Areia 
Branca, 1962. 

Di reter-Executivo da Comissão Nacional de Assistência 
Técnica, 1962 a '1963. 

Membro do Grupo de Trabalho de estudo das Relações 
do Brasil com as Comunidades Européias- CEE, 1962. 

Delegado-Suplente do Brasil às II e III e IV Reuniões 
Anuais do Conselho Interamericano Econômico e Social 
(CIES), São Paulo, Lima e Buenos Aires, 1963, 1964 e 1966. 

Chefe do Serviço de Propaganda e Expansão Comercial 
(SEPRO), em Buenos Aires, provisoriamente, 1963. 

Membro do Grupo de Trabalho para Estudo da Posição 
do Brasil nas Negociações do V Acordo do Trigo, 1963. 

À disposição do Gabinete Civil da Presidência, 1963. 
· Membro da Delegação do Brasil nas Negociações de 

Acordo sobre Fomento e Garantia de Investimentos Priva
dos, com a República Federal da Alemanha, 1964. 

Membro da Comissão de Coordenação da Aliança para 
o Progresso (COCA P), 1964. 

Assessor do Gabinete do Ministro Extraordinflrio para 
o Planejumento, 1964. 

Membro do Grupo de Trabalho de Elaboração das Ba
ses de Participação do Brasil nu 11 Conferência lntcramerica
na Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro, 1965. 

Membro da Delegação do Brasil à II CIE, Rio de Janei
ro. 1965. 

Assessor do Ministro do Planejamento às II e IV Reu-
niões do Comitê lnteramericuno da Aliança par:t o Progresso 
(CIAP), México e Washington, 1964 e 1965. 

Participante da Reunião dos Chefes de Plunejamento da 
América Latina, Washington. 1965. 

Representante do Ministério dns Relações Exteriores 
nas Negociações de Crédito com "Kreditunstalt fUr Wiede
ruulbau", no Âmbito do Protocolo de Cooperação Financei
ra Brasii-RFA, Frankfurt, 1965. 

Promovido n Ministro de Segunda Clusse, por mereci
mento, 1966. 
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Ã disposição do Ministro do Plancjamcnto, 1966 a 1967. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada cm Londres, 1967 a 
1973. 

Encarregado de Negócios cm Londres, 1967, 1968, 1969, 
1971. 

Delegado do Brasil à Conferência sobre Lançamento de 
Residuos no Mar, Londres, 1972. 

Chefe do Departamento Cultural, 1974. 
Membro cfctivo do Conselho Deliberativo da Fundação 

Cultural do Distrito Federal, 1974. 
Delegado do Brasil à XVIII Sessão da Conferência Ge

ral da UNESCO, Paris, 1974. 
Chefe da Delegação à I • Reunião da Comissão Mis!a 

Brasileiro-Mexicana de Cooperação T~nica c Cientifica, Mb
xico, 1974. 

Membro-representante de Minist~rio das Relações Exte
riores no Conselho-Curador do Centro Brasileiro de Pesqui
sas Fisicas, 1974. 

Membro cfetivo do Conselho Deliberativo da Coordena
ção do Aperfeiçoamento de Pessoal Nlvcl Superior (CAPES), 
1974. 

Membro da Comissão para o Intercâmbio Educacional 
entre os EUA c o Brasil (Comissão Fullbright), 1974. 

Membro da Dirctoria Executiva da Fundação Bienal de 
São Paulo, 1974. 

Presidente da Comissão Brasileira do Programa do Ho
mcmoc a Biosfera, 1974. 

Chefe da Delegação Brasileira ao Terceiro Congresso da 
União Latina, 1975. 

Chefe da Dclagação Brasileira à I Sessão da Comissão 
Mista Franco-Brasileira de Relações Culturais; Cientificas c 
Tecnológicas, BrasOcia, 1975. 

Membro da Comitiva Presidencial à República Oriental 
do Uruguai, 1975. 

Promovido a Ministro de Primeira Classe, por mere
cimento, 1975. 

Membro da Comissão Mista Brasil-Espanha, 1975. 
Ordem do M~rito Naval, Comendador, 1969. Ordem do 

Mérito Acronâutico, Comendador, 1971. Ordem do Rio
Branco, Grande Oficial, 1974. Medalha de Tamandaré, 1970. 
Medalha Naval de Serviços Distintos, 1974. Medalha Laura 
MUller, 1975. Cruz do M~rito Alemão, RFA, 1966. Ordem 
da Coroa Belga, Grande Oficial, 1966. Ordem S. Gregório 
Magno, Grande Oficial, Vaticano, 1966. Medalha da Coroa
ção, Reino Unido, 1953. 

O Embaixador Francisco de Assis Grieco, nesta data, encontra
se no cxercicio de suas funções de Chefe do Departamento de Coope
ração Cultural, Cientifica c Tecnológica, do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 3 de maio de 
1977.- Sera!ode Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de RelaÇões Exterlorts.) 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

N• 76/77 (n• 126/77, na origem), de 2 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 10, óc 1977 (n• 3.146-B/76, na Casa ac 
origem), que autoriza a reversão ao Municipio de Pclotas, Estado do 
Rio Grande do Sul, do terreno que menciona. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.412. de 2 de maio de 1977). 

N• 77/77 (n•I27/77. na origem), de 02 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei n• 01 /77-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito especial até o montante de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos mi
lhões de cruzeiros) para fazer face ao recolhimento do Onus Finan
ceiro, Temporário, instituido no Decreto-lei n• 1.520, de 17 de janci-

ro de 1977. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.413, de 2 d< 
maio de 1917). 

PARECERES 
PARECERES NOS IC,I.U E I.CS, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Scudo rJI 107. de 19'75, ... 
''torDa obrlptMia a adllucio de oacula de laru Mlllnll • 
embala1em de produtoe alflcolu e ü •tru proridhldu". 

PARECER N• 143, DE 1977 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

..Relator: SaiMor Orllllllo ZuaiMr 
De autoria do Senhor Senador Jo~ Esteves, é submetido à 

apreciação desta Casa do Congresso Nacional, projeto tomando 
obrigatória a utilização de sacaria de fibras naturais de procedência 
nacional, na embalagem de todos os produtos agrícolas granulosos, 
obrigação essa cxtcnsivcl à colheita e transporte dos mesmos. 

Prevê a proposição que a mat~ria seja regulada pelo Poder 
Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Justificando-a, assinala o Autor razões de ordem técnica c 
cconômica de alta relevância. Destaca, por exemplo, que, possuindo 
a juta c malvâceas similares propriedades hidroscópicas, "nilo se 
deteriora pela absorção de umidade c possui a indispcnsavct ventila
ção como ficou aprovado na preservação da semente do algodão", 
sendo certo "que o açúcar destinado à exportação em sua sacaria de 
juta, com isto não só preserva o sabor c as qualidades, como obtém 
melhor preço no mercado internacional, sendo que alguns paiscs, 
além de remunerar melhor o açúcar assim condicionado, não o acci .. 
ta cm outro tipo de envólucro". 

Lembra que a sacaria de fibra, além de compensar variações 
locais de umidade, não danifica o conteúdo cm casos de chuvas 
imprevistas durante as operações de carga c descarga, permitindo 
ainda. nos produtos sujeitos a imunização periódica, que esta se 
processe através da própria sacaria, ucuja tcssitura, além de 
propiciar a ventilação adequada, possibilita a penetração do agente 
imunizador". Outra propriedade assinalada é a da "elasticidade da 
juta, o que explica como um vazador pode perfurar o saco para 
retirada de amostra de café sem romper o tecido c permitindo que os 
fios voltem à forma natural". 

Informa ainda sobre a vantagem econômica decorrente da 
multiplicidade de usos desse material, o que barateia o seu custo, 
haja vista que o IBC, IAA. IRGA e outros órgãos, freqUentemente 
revendem sacaria jã utilizada cm tris c mais viagens, "a qual é 
sempre disputada pelos homens da lavoura". E acrescenta que 
"países como o Chile, Paraguai, Nigéria, chegam a importar sacos 
usados por economia de divisas". 

Ressalta, finalmente, a importância que terá para a economia da 
região amazônica, com reflexos na politica de sua ocupação pelo 
homem brasileiro, a adoção da medida proposta. 

Diante do exposto, c não havendo óbices quanto aos aspectos 
jurídico c cnn•titucional, somos pela tramitação da materia. 

Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Acdaly Fllllo, 
Presidente- Ort.do z.--, Relator .....,ftaUno CatUlo- Nelloa 
Cunelro - Hearlque de La Rocqae - Heitor Diu - Leite Cbans -
HeiYfdlo NIIIIIS-Joeé Uadoeo. 

PARECER N•l.U, DE 1977 
DaC~ode~mla 

Relator: Seaodor Paulo Guerra 

f: submetido à uprcciçiio desta Comissão o Projeto de Lei do 
Senado n• 107, de 1975, de autoria do ilustre Senador Jo~ Esteves, 
que torna obrigatória a utilização de sacaria de fibras naturais na 
embalaRem de produtos asricolas, c dá outras providências. 

A obrigatoncdadc pretendida se estende a todos os produtos 
agricolas, nas fases de colheita, de transporte c de embalagem o que 
será feito na conformidade do regulamento a ser baixado pelo Poder 
Executivo dentro de 30 (trinta) dias, após a publicação da correspon
dente lei. 

·----~\~:-,,-:-.,-,-:-.....,1,.----------------~~.....,-,,-.,,~,.-----..,.----...,.,,....-..,...,..--_,,,,-,_,F!",..~ 
.,, "' / ' d 
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Ohs~rva-st:. 11:1 justifk:u.;i"to apn.:scntada p!.!lo Autnr. qut:: dois 
aspc!.:tns húsh.:n~ o indlttiram a prnpnr talmcdid~t. O primt:iro, decor
re di.! prtlpried:tdc:-. hi~ru~l't.lpi~.::t.., dcs ... :t:-. !ihra:-. naturais - jul:.l c 
malvú~.:~:as :-.intil:tn.::-.- u que lhe-.. p-.:rnutclll absorver •JU diminar a 
umidade, caractl.!rístka t:st:t í.td~:lplada à cunscrvuç1io de produtos. O 
segundo aspecto diz rr.:spcitn a alta dasticidadc dessas fibras, que 
pt:rmilcnl, q11:ttll11 :'t ..:tlth.d.t·'•'tl··. tllll! ~ci.tlll p·:rl'ur.:d:h ~~:rn que o 

seu tc<.:iJ11 -.•: ílllilp:t, í·.t·.:iit:.t:t.:, ;~.;r;:d:: tk ::n,(\-.tr:t:-. c a tllHitlil.a· 

ç;in dn·; j11'1HIIt\\l.~. 
S:'in inl'unh.·-.L·, .. ·t.:is :1~: qu.didadc·; d...:ssas ··mal·.-:·tl.!t.:as". A prútica 

c os r~:t:dt''· ~l:ri, ,:t ,·~-,_,:]lJ~. :i_·,·n:·.:•l'; c.r•:..:i::li;adrl'> tl;:n dcnwn~
tradll qu.:. r;:: .;;-~;:::tl.t~'L:tll ti,; ;·.; ••lllllth .tt.~;·i.:l\\:1:, ;_!r:tiHiitl:,,l.'>, outra .. 
mat~ria:--prim:t~ n:l!ur:•i:-. ·,..: t.:quip::ralll. c, t.:r11 L:t.:rto~. t.::tsíb, suplan
t:tmt:IÍ.~ "i'ihr:1.;" 

J>nr ntt!rtl 1:11111 .• ~~~:J,it.·, ,t\[t;;·, ·p1L' :: u~lrÍ"'Iltll"iL·,Ltdt.: Ctllltid:t 
t.:m :-.cu prn_jdtl JHt•r~iàJ:·: !1::·, ·:!J<..:;,:·:I[::nll':H!1 '1:: lu::~ pl·b prodw;i'w 
de juta. malv>t t: lihr:i~ ·.ir11i1:11·t;·;. h.:r:1 :1o.;.;im. :t l'i":lt,';tn dn humilde 
juticullllf c dtl pr,·l]HÍ•I l·,q~:l'rc·i:l;·.:~.: t:::~~Ht:tdo.H :\ ·,\\:! to:rr:t, nn L::tso ;t 
ÂJ1la/ÚI1Ía. ~la~ •. c~qucL·,; qu:.:, 11:1;:: ,;Jlrhide:·;:nrliJ', u :t··;•:.:.:to ~~·.:iu
t.:Cillll1!l1Íl'Jl, ~ nc~.:·:~:~:'trÍil L:qu:t.:i.:li.'J-[11 de t"tHm:t ):!hlh:tl. L, .,nh c.:s:-.;t 
ótica, também. outr:.::-> m:ttéri:ts-jlrirn:IS. como algod~o c a t.:clulosl!, 
ptlr c~~cmph :H' :Hravc.:~·;:tr::m .;~ divcr:,:IS fas~.:s int.crlllc.:diúri:ts lk 
produçi"10 :tté st: tt1rnan.:m 11111 prtldU!tl Jc utili;:tJ.;i"tll !irwl. cnVLllvcm 
cnormc..; t.:tlrltin):!cntc.., dc m:H1-dc-!lhr:1. t;'i,l l!ÍJ!thl~ dc prt1tct;i""u_, lc~al 
quurltt) l1S ;.t quc- .-.~..: n:l't.:rc u .-\tt\ilf. 

{)uantn :111 :li~tHL!u,/wincip:d 1!\,t;t d~.: ttri~~.:m natura! c.: b:'t mais 
de 5.tHHl :tnm ~~ "t'f'\Ío;tt 1,1 11,)1:1..:::~ .. <1~:11 d..: •;u;t ~i::.nilit.:ativ:l parti· 
dp;.tç~n 11:1 i'llr!l1:t-_·:·,, dtl \';i!"' ,:.t pr,Hiu(;;'tt: :lt:rÍL'tll:! c.: J..:lll (m::t 
t.:ultiv:1d:t dn Nnrdc·.t~.:. í: un1:t d:t.., .;ua-. rn:tÍtlfi.:S f1,ntc-. Jc divisas. 
Pn:Jomin;.l aí :1 cu!tut':t ,lt-, ::bHL'~<1 :ti'húrw (Co~sypiura r-iirsu(UDI 
varil.:t.!adc 1\lttric G•lian:~); rc~!Ítl:i:t\r;lenl:: dc!llllllÍtl;ld,, d.: Moc,). Tal 
fato deve-se a alguns asp~.:t:to:i . .:umn ciclo J.:t.:l!nümico de 5 (cin.:o) 
:1nos, c:tpaddaU~.: r.h:: n1~:dra:- cttl dim:: ~:.;:·ni-úridn t: d~.: atruvt:ssar pe
ríodos d~.: cxtn:m:t c.:~c:\s..,t:.r eh.: 1;i111v:;•, ~cm pcr~:c~.:r c, a pu r disto. pro· 
duzir uma li h r a de sl!pt:riM quaiid:.tde. r::prc~cntando, para o Pais, a 
princip:tl fonte de aigotEtu 1.k fi\,r:h ::1~dias :: lun!!~:s de 32·3~ mm 
c mais. tanto p<.mt :.:on~umo inu.:rr.~l ..:omn p<.tra .:xponaç:i.o. Esta 
c~pc.:rc. L:ultr\'alla prin..:ir~lltn·~nte llt1 ( :::tr:'t. !till <ir:tmk dn NMtc. 
Paraíba c P(:rnamhuco. l1Cup:t cm tMrw Jc 7-J.~:;, da {trca totul 
::ultiv:tda cnm a!~nd:'t<~ tltl '.;,1rdc~tc l' r~:pn.:-.cnl~t cci·c;,t de.: t1W.'i. da 
quantid;tdc.: \,lt:tl prudll.'iti.t n.t !\.c:!i:1tl. i ·ln :t'>pt:c\tl irn;wrtantc a 
dcsl;.1c:tr .:om n:la~:~.n :1 .;-. ... a 1ihr:1 !1:1tur:d- n al~od~ttl- 11U .. rainh;~ 
das libras" c o clcv:tdo nivc.:l de t:mprcg.o que mant~m na região, é 
que.: cxis\\.'!11 rt.:ai:-. ptls-.ihilid:lde:-. d...: in.:r~..:n1::ntar a su:1 prmhlliviJadc 
atra\'~:o-. d:t adm:i"t11 de ;tlgun1:ts •ittlltll ..:unjun\tl de.: l~...:nit.::ts muderna~. 
irH.:luind11 irril!:\~:·~tl. t'..:nilt::tntc.::-.. :..:tn~.:ntt:~. lih.'t.::ltti;aç::"ttl, filllS:-.<.mid:l· 
de t: fi1Lil.,';t<1 . ..:ultur:tl. st:nt tr:ttbl.tlrrn:tr :1 atividadc ;tlg.ndndra cm 
:tgriculun·a irllcn~i\':1 de ~::tpil:il. ir:t.:tllllpath.:l C(llll n rdcv:1ntc 
aspcctn :-.llt:Í.H.:.:dlllllllit.:n lllll'lk·.tirh' qu.: ~ 11 de ah .. ,,r\'1:1' crcsl:cntc.:s 
t.:t111lil,!~llt.::-. d~..· rn:·lll·tk-t,hl':t J,~ .. ::tl. :q:r:1\·:1dt' rh''· pcrítld<l'i dc c.:stia· 

gt:ll'l. 
Oulrn :ISfk'•-·tn :t •.'•l11~id·:~:tr ~~ quc n tt"'' de ":IL'I'" d.: fihras na tu· 

r;~is c111 cmha!:u!c.:ns, .:nmn h.:m ri.!L"illtlwc.: ,, i!u..,lrl' Se1wllor .los~ 
l·:~t.:\'c:-. ~.:m ,tw _iu.\lifit.:a!Í\':t, tt~rna ~1 pnldU\11 ht.:m mais carll do i.JUC 
:-.cu:-. J.:\'cntu:IÍ~ ~·.u.:cdúncth, ('tltlHl wmh~m. n l':llu d.: que o (\msclho 
de.: Dt:~C!l\'tllvimcnll' Lcnnómk:tl. tl.:'ndn cm vista a c.:st rdta l:nrrclaçi"lc 
c\ist.:nt~.: cntrc 11 C•lllSUJl1tl dc p:tp~is c n PIB • c. cm L'LHlSelJU~nd:t, 
t.:ntrc n PlH c.: tl ..:t11lSlllllll de L'L'lulo.;c.:, t.:\plk;ll\:1 pc\1.1 c:-.pc~.:tro dc 
utilita~·[ttl dn:-. pap0i .. .:/1'tt ,,;cluln..,~; t.:!ll !!era! qut.: abran~t.: amplos 
:-.ctllrt.:S d:1 ati\·idad~.: .:ultur:t! .: .:.:lltllllnka - impr.:~:-.ih1 dt.: rcvislas, 
jDrrwi .. c li\ rns: ~.::-....:r.:\.:r t: i111primir·: p:tr:t ~tnha!a~ctb 1.:'111 ~cr:tl: par:t 
'o thtl 11:1 indl1,Lria: .:h.:.-.: qut: t~.:m unp\t.:<HIIl rHit)1:.1 rúpid:t. c~pan· 
:-.fttl t1L'(Hrid:t 1111 Ctlll~llllltl dt:..,:-.c.; hc.:n.., ..:-.~;.:nc\:11~. \!bl_rlU\U o 
"Pro~ram:1 ~a~.·j,,nal de.: l'apd c ( "L'Itt\th<.:". 1..'•1111 \'\...!;\"\ :t attngir-st:, 
t:rn jl):-10, n:'1n st·, 11 :tultl-:lha~t~..:cim~.·nttl d..: p:tpd t.:tlllltl a c\ptHtaçi"to 

dt.: .:..:lu ln ... .:. 
0:-. 11hjdi\'1l~. ;t m~dio pr:t!il, d.: prtn!lH;ftn dc papéis c ~.:clulost:, 

:-.cpumhltl "Prnt!rama",..:: atinp.ir a mt:t!l fi-.ica dc prndw.,·:"tt1, crn \
1
)t-\0, 

dt: J.h~O.IIllll \Jl!lL'!:tdas dt: papl:is c -L200.110(l tnnc!:tdas de cdu!osc.:, 
p!!l\1 m qu:tb ~~:r:"Hl ncccss:'1rius invc~tirncnll" fixt'~ - t:.\clusivc 
r.:l1t1rc~t:tmcll\ll - de :tproximadam.:nt~: liSS 2.7W milhllt:s, nu 
L't:rl'a de < ·rs ~() hilltllL"'· l':tra tanlt1, dt:\'crnu:-. r.:~..,alt:1t' :1 devada 

" 

prioridadt: qut: dc\'cr[l :-..:r cumprida :1s scguintt:s rccomt:ndaçõcs, 
dc.:nlrc outr:1~ qui! \'barll a viahilit.ar :ts mJ.:t:rs propostas: 

a) 11 dl!~t.:Jl\'lllvimc.:ntn de pc ... qui..;:t~ tt:t:nnlt'lJ_.:!ic:t'-i c ccnnômicas, 
L'tllll l'ista~ ir pruduç;"\() dc celult1-.l:". de !.:'>péL:it: de n.u~:st:ts hctcro
g~ncas, t:.\úti.:a~ t: ~o::-.s~n.:ia ... nati\':ts -· princip:llm~.:ntc as t:'ipécit:'i da 
llorc'ita :\ma/t.111Í~o:a- cultur;t" dc curto .:icln c rt:siduo~ culturais da 

:q.~ ri cultu r:1: 
b) c:-.tirnular :1 irth:~:1·;,.,-;111 liurl''t '·llhlt't~.tti:l. eon tt.:nllt1.'> cspa .. .:iais 

c crnprc~al·i:ti~. Jc.: modn a c'.tl;lr .: ~:::.ilt!IS~<1 de rct:~!L~lJS llurc!.l<:Í:~ c 
hu:-..:ar aminimitat;:111 d11-. ..:u-.!tls ~k t:\pl~;r,tdt1, 1:-.tn ... rnrtc.., c nrodu
..,·:tn: 

c) c:-.tirnu!ar :t impbnt:tç:,.~ d.: uttid:Hk~ p:·t".1uttJra~. d~.; .:clulosc 
C.: pape!, indu'>Í\'t: :1 ha~t.: de h<tt.:!tt;l! d-.: L'all:l, h.tr:thu. :-.is;tl 1.: llUtraS jj. 
bras: " 

d) ~..:vitar. pt:l<t ;tç~ull!c :.i,J,;:, .•:; ."H,~;I,h d.: :'tl'.·-::·;!tl, •.!-.: wn l:ldn, 
,I CUI\lÍIHIOlL';It1 da :1!_-!.fes:-.:'to ;to h r..:ct:f~,,-,'rt:t!Uf:ti:, (],,:'.,i· .. -:,,!._: oil!lfO, 

:t in~cn-.ifi.:aç:w da pn1uh;:tn .:rn ..:..;ntrtb urh:tnn-.. ::d11t::nJ,H.: ni"to 
apeiJ:!'> l~~llÍL:a'i ad.:qll:td:t:-. r:tr:1 r~du;,ir :ttl 1!1ÍI~il1lil 11 ~ ~.:fc.:ÍillS 
poluidtll'~~ dm proj.:!t1S indu:-.toi:ti~. m;t" t::lllb~tlt. ;·it~di"J."•·:u ..:t.:iJ:tdü 
lld ltiL':t:i;:t~:"J(l dl1'i prn_it.:ttl~ d11 v:ttlf 

( ·nnln "L' ,,h·,.:r,·:r, ao.; auturid:llk" l!nvern:tm..:ntais .;-.;t;ú, atentas 
IIth prnhklllil" '\t:\ll!'Íai:-. qi!C rlJI'i-;:1111 :~lllt::IJ;:Ir ll !lll"i.'il1 ._:~..::.t.:imcntO 
l:Cíllh.llllÍL'll. pni..,, IW :tllllll í.:'llll_iUillllf:t llHliH1i:l\, ni'ttl ~ rt:CI~!llt:lld~t\'C! 
m;1nt~..::· 11 :o-.U!,iirnen!tl dn rn.:rt::H\11 int~.:rnu atr·:tv~:-; d:1 impnrt:tt;~o llc 
p:1pcl e1 tHI .:..;lu\,,:-.:. tendn Clll \·i .. t:tLjlll:, :d~ll1 t!u di:-.p~ndin de divisas 
cm dcCtl\'l"~lli.:Ía d,;.,.;;t~ Íllll'!lr\;t~l)c~. tcllll~'i Jt: .;,ln-:iLkr;li 1h pcríDdos, 
L':td:1 \'C/ 111:1i~ freqlknt.:s. de <:->l".tSSt.:l. de m.ltl:ria·;-p:·imas c a 
t"nn..,t:qiknlt: t:lc\·,1\,;:·lt' de s.:u.; prct;il'>_. 

l1:tr:r qul' ]lll~~:tlllil" tcr un1:1 il~·:i:t U:: amplitudc Ju Programa 
:\a~.·itlll:t! de Jlap.:! t: Cdultl:-.1.:. :r ... ~t;t imp!:tnt:P,':t•1 lhl'i p,o·;.,ihilit>Jrú 
um g:tnhtl :lnu:d de divi~:ts, cr:i I •JSD, Jhl ~1Wr1!:111~1; Jt: l :s.s 750 
miiiJ(Il"~. il que i.'tlfl't!SJ111\Hk. ;1\l" 1\Í\'t:i~. :ltU:tis tk rri.!\,W•, ;t lli"llí 
illljl11r\:ll,';ln dt: p:rj1~b 1111 \'alo r de l :ss ~(1!) milh!lt:~ ..: :'t ·cxpMl:rçi"lll 
:tdidtltlod th.• XOll.OOOtnnt:I:Hlas de .:::lu\~.1-:J.:, d:1 •'rdt'!'l Je USS 250 rni· 
lhll!.:~. 

C11111 t:i"~:ilt1 . .::-.->.: "Prnl!rama" :dl:m d..: t:~timular o aprnvdtamcn
tu L'l.:tllll.llllil"ll, .:111 l:tr~;t ,.:;..;;t\;t, dl' tllrt;·:ls r.~ntc.; J.: m<.ttérias-prim:ts 
di~pLli1Í\.:i~ llo.l Bra ... il. pruptlfi:Ítlllarú ht:ndi~.·i,h '>11 11re :1 ~ua .::~..·nno
mia int~.:rna de !_-!l"<llllk \·tdtn, p;.trti\.!ul:lf!l11:111t: ~.-.~m :1 .:ri;t~i"lu dc 
~(lf\.tHHl !ltl\t1~ r,;mpr~:s.l'~· d11~ ~1u;1i~. 15U.nno n;l :'tr.:a !lorc:-.t:tl c 

5!1.0110 11;1 :'tr~.·a indu~tri;tl, 
O l1ftl.iL'\tl .:lll p:1uL:1, .:ollltl J'i.:tnr t't:->~;th:td,,, 0 ;ncnt:lpatí\'d ..:lllll 

a m~la St:\Jlri:d dt1 (J~n·cmtl l·edt:i'!ll. traçad;l !h1 Prngrama i\'a.:inna! 
d..: l1:lp..:l t: CL'Iu!J1~t: t;, 0 llJ1llr\UI111 s:tlli:ntar tjlli:. dtl rnntn dt: vista 
t:Cilllt.11llÍI:i1, t:]ltlC:Ht: L'lllll ll'i rrin.,·írin.; d:1 11':1"1.: !.'lllprc.:~:t C da 

L't11llj1L'l ii,\.\ li. 
Dtl,C\fW'-i\tl, SIII\HI" pel:r r-.:_1-:ic:"ttl d11 l'rn_k\1, dt: !.ei 11'' 1(\7, dc 

I •J75. 
S;r\:t d:~" Cnmi:-.->ii.::-., cm l'J dL" nwi•' d.: I1J7(l. - R.uy Snntos, 

Pr.::-.idi.!tHe . .:v.:ntual- l)uulo Gut.!rra, Rt:l:tttll"- .Jcs'>é !.'rcir~- Luiz 
ün·ulcantc- Frunco 1\·lontoro- Orestes Qu~rch~- :~u~cito Sutur .. 

nino. 
I'ARECER N• 145, OE l~i7 
Da Comis.'ilio de Agricultur~l 

Hclator: Scnudor Ohtir Bcdi.cr 
1-:rn s~:tcmhrn d11 <IIHl pas~:aln. tivt: npnrtunidad.: dt: ul'crc~.:~.:r, :.t 

t::o.t:t c~~mi ... :-.Útl, part:t:l.!r prc.:limin;tr ~~~hn: 11 Pwj.:tu dt: Lei J,l Senado 
n'·' !07. d~: 197\ dc aulMia du Scn~tdnr .ltJS~ btt:\'t:s, t1pin:1ndl1 pela 
audiO.::ncia d:t Sccrclaria dc l1l:ttH.:j;tr-:Jt.:ntn da Prc.:->id~n .. ·ia d~1 R.:pú
hlk<l. 

.-\pe~ar da in:-.i.;t~ncia com qu~: l'tli ~,1Ji.:itada. ;t m:1nift:~;taç:1o 
daqudt.: llr~:"1n d11 1:\c.:t.:utivtl n:"w ::hcgtHL Dai a n~.:t.:.:s:-.idade de.: J1fll· 
r1un.:iar·~J.: .::-.ta L'omi~s~lll, a !irn dt: qut: n~tll s~.: prl,lnngu:: a muni-

t;\1.';111 
O l'l"lljdn dcfcndc privil~~illS que, 1111~ dias aluais, si"tn rcpudi:1· 

dm pO.::I;1 tlrknt:tç:'Hl !.:Ctllllirnka dn Pais. Efc.:tiv:uncnt::, l)S plant:tdorcs 
dc juta t: nwlva, just:uncnlc as fibras ~.:rnprc~ada:-. na indústria de 
:-.:1-:aria. ti\'t.:l':llll dc::l:ni<1S de ajuda dircta dn Pndcr Público. Em 
~o::-.pc::i:tl. <1:>. .iuti.:ul\llfC~ cnntaram 1.:11111 ampla cnhc.:rtura da Superin
t.:mkn.:ia d11 Jllartn dc \'alnrita~:'tn E.:nnúmh:a da :\m:tlónia, a 
L'\lirlla SJI\T.-\. que fni ~uhstituid:t pd:t Sl'!).-\~1,.: qu.: .:umpriu 
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vusto program~1 cm bcncrício du juticultura amazõnicu. Fornecia, 
inclusive, sementes sdccionadas aos plantadores de juta, que nada 
fizeram par:t melhorar ou. pc:lo menos, manter a selcção feita à custa 
da SPVI'A. 

Quanto its imilhtrias anwzônicas de libru de juta, que também 
contaram com o apoio fimtncdro dos Bancos oficiais, parecem ter 
deixado l!scap:tr as excelentes oportunidudes, c não puderam acom
panhar :ti.!Vllluç~to Jutécnica. 

O preço ulto, que fixurum pura u sacaria de jura fez com que os 
cnsac:tdorcs tmdicion:lis buscasscm novas solucõcs, que forum en
contrada . .,, cm c.!t:sfavorda fibra cm nprcço, 

Agont. prctr.mdc a Proposicno cm cxumc cm fuvor especial, que 
a Constituiç:lo veda, porquanto representa clara intervenção no 
domínio cconômi~o. E u Çartu vigente cspccifica os casos cm que 
pode ocorrer essa 1ntcrvençuo. Em nenhum deles se enquadra a hipó· 
tese aqui examinada. 

Estia juntada ao rroccsso, como elemento de informação, do
cum~nto de cntidadcs rcrresentutiv~1s da indústria do Rio de Janeiro 
c de Sfao P~lldo, cm que se lê o seguinte: 

"Não :apenas nos dispositivos que integrum o Projeto, 
m:~s 11:1 justilkativa que o ucompanhu, nota-se alarmante ten
tativ~l de utiliz:u;iio de ~studar, sob a proteçào da lei, intentos 
parti~.:ul:aristas. Nu verdade, o Projeto visa outorgar ia emb~lla· 
!:!l.!ll1 de "fibras naturais nacionuis", e tão somente a estas 
pnis veda. as denH!is-:- um ~autêntico monopólio. no tocunt~ 
:aos ··rrollutos agrícolas grunulosos". 

Desde logo, rortanto, constata-se que o Projeto cm 
lJlWstran i.llent~t, front;llmentc, COntra OS princípios da livre 
L!mprcs:a, da livre competição c d;a proibição taxativa de 
monopl1Jin de p<~rticulares consug.r~1dos na Constituição vi
l_!entc, rrineipalmentc nos SI!US artigos 160, incisos I c V, e 
1 nJ." 

Estudos sérios, realizados por órgãos de pesquisa, chegaram à 
condusão de que: no cnsuquc dos produtos agrícolas granulosos, ou
tras matérias-primas se quiparam, e cm vârios itens suplantam, as 
chamadas fibras naturais. 

Ante o exposto, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei, 
:u.:ompanh:anclo, ~rlií1s, o pronunciamento du Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, cm 27 de abril de 1977.- Aaenor Maria, 
Prcsiuc111c - Otair Becker Relator - Manos Leio - Evelislo 
Vieira -Roberto Saturnino- Benedito Ferreira- Dlnarte Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Pctl'óni<J Portcllu)- O Expediente lido 
vai la puhlic:u;tto. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. i'·Sccrc
tôrio. 

srao lidos os seguinte~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 76, DE 1977 

"Dispõe sobre redução da pena dos sentenciados que doa
rem órgãos de seu próprio corpo para Instituições especializa
das,. 

O Congn:sst) Nacional decretu: 

,\rt. I 1• Os scntcnciados que doarem órgãos de seu próprio 
~.:orpo a instituiçilcs especiulizadas, paru serem utilizudos em pessoas 
necessitada:-. atrav~s de: tr:tnsplantc, tc:rào as respectiva penas de 
dctc:rH;:ao tHI reei usào reduzidas de um tcrco. 

Par:'l,!.!r.afo Lwico. 1\ do:~çüo somente scr:í cfctivndu desde que 
cnmrmvadü que não acarrl!tarú perda total do sc:ntido ou da função 
cxen:ida r~.:lt) Mgi\o doado. 

•\rl. ~~~ O hcnefido previsto no artigo tllltcrior scrú concedido 
exclu.'iivamentl.! ilt)S sentenciados cujos nntccendcntcs c personulida
dt: uuh1ri~:em a prc:sunçlio de que nilo torn01rào a delinqUir. 

t\rt. J1' l:st~a h:i cntna cm vigor nu duttl de sua publicactao. 
/\rt. 411 Revogam-se as disposições cm contrário. 

J ustiOcaçuo 

C()Jllll ~ l.h: amplo conhecimento, muitas pessoas pnrecem por 
sofrcn.:m Jc ~rav~:s problemas renais, por não conseguirem um dou· 
dor que lh~:s ofcrcca um de scus rins, que poderia salvar suas vidas. 

Por outro lado, 11:'1 ~.:cntcnas de dclicientcs visu:ais que poderiam 
ter rcstuhdedd:a a visão, :linda lJlle parcialmente. se conseguissem a 
do:u;iin de uma cúrne;t parn sr.:r transplantada a um de seus olhos. 

Or.a. ~ :-.ahidtl lJU~ .a m:tioria da:-. pes'inas pnde ter uma vida 
:ahsnl.ut~lllletttc normal c sadia cnm apen:as um rim, ou mesmo com 
um :-.o olho. 

""'im. 11 tlhjetivn dc:-.la prnpnsiç~1n é estimular, entre os 
:-.~.:ntcrH:iadtls lJLII.! cumprem rcn~s dc d~teiH.;iio ou reclusão, a rcaliza
''in de :ato:-. de snlidaricd:tdl! htunana. atrav~s da doação de órgãos de 
:-.l!u prúprio Ctli'J1u a instituiçlii:S cspeciali~::adas. para st:rem utilizados 
em pcsst li!S ncccssit:td;as, ;I\ r a \'l: .... dc t ran:-.pl.ante. 

/\ mcdid;a scrú cfctiv:aU;t somente :apús d!.!villamcnte comprova
do que~~ retirada do úrgfao nàn prejudicar:'! litcralmt:ntc o sentido ou 
fUIW~O ror ck 1!'\CI!llli!do. 

A l'irn d.: lwrnwni~:ar a pmvidQnci~a alvitrad:acom :as disposições 
const;mtcs do Cúdi!.!() Pcn:d, n pmjet;tdo prevê que somente scri'io 
hcnclki:tdllS lls :-.cntcnl:iadtlS cujos antcccndt.!ntcs c personalidades 
autorilt.:lll a prc.,.un,:"an dt.! lJUC n;l() tornarão a d~linqllir. e que terüo, 
itssim, suas pcn:t de dctcnçftntllt rcdusrtn reduzidas de um terço. 

t\ medida, a twsso· vêr. hcncliciar(a suhstancwt nurnci'ú de 
pt:sstws necessitadas, l]Lte pmlt.:r;io. in!:lusivc, I!.! r s;dvas ns suas vidus, 
hcm ~:nnHl llllaihls scntcnciados quc prcencham ns requisitos indica
tios n;t rropoSÍÇ:iO,ljltl! tcr~n SUaS penas rcdut.idaS dc lllll terço. 

S:lla das Scssill!s, S de maio de 1977.- Nelson Carneiro. 

I .··1 ('omis.l'{/o de ('oll.l'filllinio e JustiraJ. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 77, DE 1977 

Determina a fixação obrigatória de critérios objetivos 
para a realização de despesas com publicidade e divulgaçiio, 
efetuadas pela Administraçiio Pública ou órgão da Administra
ção indirctu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' A distribuição, realizada pela Administração dircta ou 
indireta, de matéria de divulgação ou publicidade à revistas, jornais, 
periódicos c emissoras de rádio c televisão, obedecerá a critérios 
objctivos, cstubelccidos cm normas fixadas pelo Poder Executivo c 
oficialmente publicadas. 

Parâgrafo único. Como base p~ra a fixação desses critérios, 
deverão ser levados cm conta, entre outros fatores, a circulação do 
periódico, suus características editoriais, o merendo a que se dirige c 
a natureza dn publicução a ser feita, bem como, no cuso de emisso
ras, a audiência, a potência, o tipo de programuçüo c outros ele
mentos que possam influir nu eficiência du divulgação. 

Art. 2' Pela despesa cfctuada cm desconformidade .com o 
disposto nesta lei, responder:\ civil, administrativa c pcnalmtntc o 
agente que a ordenar. 

Art. 3' Esta Lei entrarú cm vigor nu data de sua publicação, 
revogadas as disposi~ões cm contrário. 

.lustificaçiio 

Com o duplo objcrivo de preservar a probidade administrativa c 
garantir a liberdade de imprensa, submetemos ao Congresso Na
cional projeto de lei determinando a fixaçi10 obrigatória de critérios 
objctivos paru u rculizução de despesas com publicidade c divul· 
guçilo, efetuudas pclu Administruçi\o Pública ou órgi\o du 
Administraçihl indircla. · 

Em qualquer dessas modalidades, a gestão de dinheiros públicos 
i: pura o administrador, nUa um "direito-interesse", mas um "direito 
funçilo". NUo poJe ser exercido cm sr.:u beneficio nem pura fins 
pessoais ou estranhos !i ndministr:acão, mas dcvl! ntender, rigorosa
mente, ao interesse público. 

No cuso de verbas rdativus ~1os mcius de divulgaçiío, u matéria 
ussume maior gravidade. A aplicaçiío discriminatória de vcrbus de 
publicidade prestu-se aos expedientes inconfcss(avcis de uliciumento c 
perseguição. Fere, assim, de um lado, o princípio da liberdade de 
imprensa, c, de outro, as normas elementares de probidade 
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administrativa, que constituem valores essenciais de qualquer nação 
civilizada e culta, 

Sobre a liberdade de imprensa, escreveu Rui Barbosa: "De to· 
das as liberdades, é a de imprensa a mais necessária ( ... ) Não se supri· 
me essa liberdade, senão para ocultar as demais", 

Sobre a probidade na gestão dos dinheiros públicos c sua 
importância básica na vida nacional, basta lembrar que a Constitui· 
ção capitula entre os crimes de responsabilidade a falta de probidade 
na administração (art, 82, V), E o artigo 315 do Código Penal inclui 
o emprego irregular de verbas públicas entre os crimes contra a 
administração. 

Impõe-se, assim a substituição de critérios meramente subjcti· 
vos na distribuição de publicidade pelo Poder Público, por critérios 
objctivos, fixados com antecedência c devidamente divulgados, e 
esse o processo que propomos para evitar" a violação da liberdade de 
imprensa c a malversação de verbas públicas. 

A oportunidade da medida proposta pode ser evidenciada pelas 
razões constantes do incluso editorial do Jornal do Brasil, em que é 
denunciada a exclusão desse brilhante órgão da imprensa brasileira 
da programação de publicidade do BNDE. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1977.- Franco Montoro, 

EDITORIAL A QUE SE REFERE O AUTOR DO PRO· 
JETO EM SUA JUST!FlCAÇJO: 

AMEAÇA À LIBERDADE 

Se a democracia é relativa, mais ainda o é, no Brasil, a liberdade 
de imprensa. Não se podendo dizer que hã liberdade, porque alguns 
jornais a têm, c outros não, também, não se pode dizer que não hã
pelas mesma razão. 

O Jornal do Brasil cstâ, neste momento, entre os órgãos de 
imprensa que desfrutam, no Pals de irrcstrita liberdade. Na nossa 
democracia relativa, isto não significa, como nas democracias 
propriamente ditas, o cxerclcio pleno de um direito assegurado até 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas assim é; 
enfim, tudo é relativo, 

O que não é relativo é o poder dos burocratas que, à menor crlti· 
ca,justa ou injusta, aos feudos que dirigem com dinheiros da Nação, 
decidem por sua própria conta punir os jornais que não lhes são 
simpãticos. Ora, os jornais vivem da confiança dos seus leitores c são 
os maiores interessados cm preservar a sua credibilidade. Ao apontar 
um erro, um vicio ou um descalabro, o que pretende o jornal nilo é 
destruir uma reputação nem demolir uma instituição. O que se 
pretende é que, exposto o erro, aja a autoridade competente, para 
corrigi-lo, evitar que se repita, Ao exercitar o seu direito de critica, o 
Jornal do Brasil terá, eventualmente, errado, como erram todos os 
jornais de todo o mundo. Mas tem sabido cumprir o indcclinãvcl 
dever de corrigir-se, sempre que ncccssãrio. 

Ao expor à opinião pública o que lhe pareça desmandos da 
administração, cm qualquer dos seus nlvcis, o Jornal do Brasil 
cumpre sua missão social. Cabe à administração, se a critica for injus· 
ta, provã-la improcedente c exigir que o jornal a rctifiqu~. Se just~, 
cabe-lhe rctificar-sc. Infelizmente, assim não entendem mcontãvcts 
dirigentes de empresas públicas que, com as cxccçõcs de praxe, rcsol· 
vcram simplesmente excluir o Jornal do Brasil da sua program~ção 
de publicidade, numa mesquinha tentativa de cerceamento da hber· 
dade de um jornal que tem na propaganda oficial a sua menor fonte 
de renda. 

O que imaginam é esmagar economicamente o Jorn~l do Brasl~, 
reduzir-lhe a independência, fazê-lo calar sobre as mumcrâvcrs 
irregularidades, vlcios administrativos c escândalos que tem trazido 
ao conhecimento do público c até do próprio Governo -o que é ser· 
vir ao Pais- c acontece no mundo inteiro. 

Ora, anúncio não é favor nem instrumento de pressão. Quem 
anuncia tem alguma informação a dar ao prlb!ico. Não cabe a um 
tecnocrata, por questões po!lticas, sonegar ao prlblico do Jornal do 

Brasil um anúncio pago com o dinheiro do contribuinte, inclusive, o 
nosso. 

Ainda agora, no ctanto, a 'Dircção Comercial desta Empresa 
acaba de receber, de parte do Sr. Álvaro Costa, Assessor de Imprcn· 
sa do BNDE, a informação de que, "por ordem da Administração", 
fomos excluídos da publicação do balanço da instituição, prevista 
para esta semana. Tal é a penalidade imposta ao Jornal do Brasil, 
provavelmente por ter levado ao conhecimento da opinião pública a 
existência do affalre Lutfalla, que envolve cerca de 350 milhões de 
cruzeiros pertencentes à Nação e malversados num emaranhado cm 
que se identifica, para dizer o menos, considerável soma de incompc
tCncia. 

Não é a primeira demonstração de força, Há bastante tempo 
outras empresas estatais c mesmo Governos estaduais têm pressiona
do a tecla da discriminação com critério politico, sem outro resulta· 
do que o de ferir a liberdade de critica. 

Será preciso muito mais que proibir a publicação de balanços 
para fazer calar o Jornal do Brasil. O Sr. Marcos Viana c os outros 
postulantes e aspirantes com que se envolve, nas tricas palacianas, 
pensam que podem tudo. Podem, apenas, como agora, 'tentar cercear 
a liberdade de expressão no Pals. Mas o Jornal do Brasil cumprirã, 
como vem cumprindo até aqui, o dever de levar ao conhecimento do 
público todos os fatos que lhe parecerem relevantes nessa quadra 
melancólica que vivemos. 

(Às Comissões de Consrlrulcão e Jusrica, de Serviço Públi· 
co Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Os projetos lidos 
serão publicados c despachados às comissões compctcnles. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1•-Sccrc· 
tá rio. 

e lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Brasília, 5 de maio de I 977 

Exmo, Senhor 
Senador Petrônio Portclla 
DO. Presidente do Senado Federal 
Senado Federal- Nesta 

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 au
sentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 6 de maio do corrente 
mês, para breve viagem ao estrangeiro, cm carátcr particular. 

Atenciosa saudações,- Arnon de Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Perrônio Portella)- A Presidência fica 
ciente, (Puusa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccrctâ· 
rio. 

e lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 106, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que 
tenham tramitação em conjunto os seguintes projetas: 

Projetes de Lei do Senado n•s 12B c 131, de 1976: c 
Projeto de Lei da Ctimaru n• 26, de 1977. 
Sala das Sessões, cm 5 de maio de 1977. - Daniel Krlogor, 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiçu, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - O requerimento 
lido, após publicado, scrâ incluldo cm Ordem do Dia. 

Hâ oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O prngr:una dt! urnpliaçno do sistema de tclt:cornunicaçõcs do 
Governo do eminente Presidente Ernesto Gciscl prevê u elevação do 
nlmH:ro de aparelhos, no Sl.!tor dt: tcldonia, de dois milhões c quatro
cc:ntos rnil, paru oitn milhões c novecentos e oitenta mil telefones. É 
notório qw.: Ui!il:uldat.h.:s incsp~.:radns. dc~.:orrcntcs da situação mun
di;tl, de graves rcllt:.xos l!tn nosso P;tís, t~m surgido como gntndcs de
safios ao :ttual Govl!rno. Este tem sidn forçudo :1 reestudas c adapta
çi\cs Uc seus progr:mws. no inahahhcl propósito de, a despeito de tu
do, ;tss~:gur;tr n pmsst:guimcnto do dcsl!nvulvirnt!nto hr:tsilciro. [~ 
graças a esse esforço contínuo c lt tomada de decisões certas nas 
ocasiô~:s cxatas que o Prcsidcnlc Geisel esl{l logrando m::~ntcr o 
progresso hr;.1silciro, cm ritmo que surpreende seus próprios 
:1dvcrsúrilJS, 

lsso vcm~se dando, também, no sctor de telecomunicações, onde 
o Ministro Quandt de Oliveira corresponde, plenamente, à confiança 
nele depositada pelo Chefe do Governo. 

Na verdade, o avanço brasileiro em telecomunicações constitui 
irrespondivel amostra do quanto tem o Brasil se desenvolvido sob os 
governosrevolucionários. Em 1964, moi nos comunicávamos em nos· 
so próprio território - circunstúncia que determinou u claboruçüo 
de audacioso plano para setor, cuja execução imediato foi uma das 
mais extraordinários demonstrações de eficácia do Governo Revolu
cionário. Decorri:nciu desse plano, foi, cm 1967, u transformação das 
telecomunicações brasileiras, com a criação da EMBRATEL, empre
sa pública que ficou incumbida de enfrentar c resolver, com 
celebridade, os problemas de umo área estagnada durante largo espa
ço de tempo. Em 1972, a EMBRATEL foi alterada cm sua estrutura, 
pass<~ndn u sociedade anúnimu, com purticipaç:ío majoritúria do Go
verno Federal. Tivt:mos, cnt~o. a excepcional revolução do sctor das 
tclccomunicaçôes ern nosso Pu is. Os seus sistemas de microondas já 
t~m I\ .SOO {onzc mil c quinhentos) quilômetros dt: extensão c, hoje, 
tod;~s as capitais estão intcrlig~1dus pclo Sistema de Discagem Dircta 
l1 Distúncia, o mesmo sc dando com as principais cidades do interior 
brasileim. O Sistema Nacional de Telex, cm 1973, dispunha de 3.000 
(três mil) aparelhos c terú sua capacidade ampliada, até 1979, para 
cerca uc 17.000 (dczcssctc mil) aparelhos. No campo das comunica
çi)es por s:llêlites, SOil1llS l1 101' País cm trúfego c, breve, teremos um 
satélite brasileiro. De 1964 a 1976, a transformação operada no 
Brusil, no sctor das telccomunieuçôes, foi espetucular c acima das 
expectativas c, hoje, somos uma nuçf10 que fala, instantaneamente, 
de LJLI:IkJucr ponto a outro dc seu vasto território c, tumbém, com 
qualquer lllltro r~lfs. 

Estn é uma verdadeira revolução, à vista de todos c que ningut:m 
poderia contestar. E que prossegue cm ritmo acelerado. sob a gestão 
do eminente Ministro Euclides Quandt de Oliveira. Para melhor 
enfatizar o que foi feito no setor, mencionaremos alguns recordes 
brasileiros em tch:comunicações, com base crn dados irrr.:futúvt:is, 
pois oficiais: 

- 11.550 (onze mil e quinhentos c cinqUenta) quilümctros de 
troncos de microondas em visibilidade, do Norte ao Sul do Brasil; 

- 5.100 (cinco mil e cem) quilómetros de troncos de microon
das em tropodifusiio, atravessando toda a rogiào amazônica; 

- 200 (duzentas) estações repetidoras de microondas cm 
visibilidade, construídas em locais de difícil acesso: 

- 20 (vinte) estações de tropodifusào, construídas cm plcnu 
norcstu; 

-70 (setenta) estações terminais; 
- JOO (Trclcntas) torres rnctúlicas (um:1s SLlhre as nutra 'i, alcan· 

cariam mais de I 3.000 (trcle mil) metros uc altura; 
-24 (vinte e quatro) gigantescas antenas Billboard; 

-40 (qunrcnta) centrais telefónicas intcrubunas: 
- I (um) cabo coaxial submarino de 4.700 (quatro mil c sete· 

centos) quilômetros,ligando o Brasil 1\ Europa; 

- 2.415.000 (dois milhões e quutroccntos c quinze mil) telefones 
instalados cm todo o Pais (até 1979. este número crescerá para 
8.980.000 (oito milhões e novecentos e oitenta mil). 

Finalmente, lembro que a EMBRATEL participa do Sistema de 
Comunicações do lntelsat, onde, devido ao seu excepcional desenvol
vimento operacional, ocupa o 10' lugar cm tráfego c, conseqUen· 
temente, tem um representante na Junta d~: Governndorcs daquele 
organismo internacional. 

Ô·Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Com muito 
prazer, eminente Semador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Embora tenha me inscri
to para focalizar o mesmo assunto, quero congratular~mc com 
V. Ex• pelo seu discurso, porque 6 neccssúrio que se faça justiça ao 
trabalho que vem o Governo Revolucionário desenvolvendo no 
setor das comunicuçõcs no Brasil, sobretudo nas tc:lccomunicaçõcs. 
V. Ex~ apresenta números irrefutávcis, estatísticas que comprovam 
o trabalho, o interesse, com que o Governo brasileiro procurou 
enfrentar a situação, tirando o Brasil, praticamente, de uma situação 
negativa, para lcvú-lo a uma posição de destaque não apenas dentro 
do próprio Pais, mas tamhí:m entre as 0 ações civilizadas. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito gra
to a V. Ex•, prezado Senador Heitor Dias, pelo seu depoimento que 
muito enriquece o meu pronunciamento. 

O Sr. Orro Lehmunn (ARENA - SP)- Permite V. Ex• um 
~1partc'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com moito 
prazer, eminente Senador Otto Lehmann. 

O Sr. Ouo Lehmunn (A RENA -SP) - Pedi licença pura este 
aparte porque também desejo associar-me iJ oportuna manifestação 
de V. Ex•, que reputo moito justa. Na verdade, no campo das 
telecomunicações, nenhum elogio, nenhUrna rcferênciu serú bastante 
pura destacar o trabalho que vem sendo ali executado pelo ilustre 
Ministro Quandt de Oliveira. Sua escolha foi uma das belas iniciati· 
vas do Senhor Presidente Ernesto Geisel, que nomeou om ti:cnico, c 
um técnico dedicado, um homem que tem realmente dado o melhor 
de si no sctor dus comunicações. Serviço rnugninco, que tem trazid~ 
os mais positivos resultados, e V. Ex• acaba de alinhar dados que de
monstram esta verdade. No terreno d~S tt:lecomunicações estamos 
hoje entr,e as Nações mais adiantadas do mundo. Como representan
te de Silo Paulo, n:1o podia deixar de associar-me ao pronunciamento 
de V. Ex•, c consignar, também, esta rwlavru de apluuso ta magnifica 
Administraçüo Quandt de Oliveira. 

O SR. LOURIVAL RAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grllto a V. E.\•, nohre Senador Otto Lehmann, pela referência c pelo 
depoimento sohrc a gmndc obra que: rcalila o ilustrc Ministro 
Quandt de Oliveira. Na verdade, é um homem trabalhador, um 
homem guindado para o lugur certo. O aparte de V. Ex• í: um 
depoimento valioso que faz com que meu pronunci;:~mcnto, nesta 
turde, seja bustanlc cnriquc~ido. Muito obrigado u V. Ex• 

O Sr. Bonjnmim Fnrnh (MDB- RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SI!. LOUIUVAL IIAJ>TISTA (ARENA SE)- Com rnuito 
pra1cr, eminente Senador Benjamim Par:th. 

O Sr. llenjumim Fnrnh (MDB- Ri)- Nobre Scnauor Louri
v~d B:1ptistu, cndllSo as suas pulavrus cm rclaçiio uo Ministro Quandt 
dr.: Oliveira, por qur.:m tenho grundc ;.1Jmiraçiao, Na verdade, C um 
homem cl'icicntt.:, th.:dit.:adn, digno Uc tuJn o respeito c apl;.lllso, mas, 
no instant~.: cm que V. Ex• fala d' colllllnict1çf10, cu 1111: permito 
tambl:m render, ainda que rapidamente, umu homenagem uo granJc 
patriarca d:t ConHinicaç~o. porque ex. pós n própriu vida, mrav~:'l de 
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um patriotismo inexcedível, para h:var a comunicação a todo o 
hlntcrlnnd brasileiro. Refiro-me ao saudoso Marechal Cândido 
Rondon, que, como V. Ex• nno ignora, desempenhou uma ação 
civilizadora cxtraordinúria. Foi mais uma contribuição do Exército, 
no sentido da intcgraçUo nacional. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grn· 
to a V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah, por seu aparte. 
Associo-me i1s palavras de V, Ex•, quanto ao grande c saudoso 
Marechal Rondon, que foi o homem da comunicação no Brasil. 

Muito nhrigado a V, Ex• 

O Sr. Augusto Franco (ARENA -SE)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
imenso pruzcr, nohrc Senador Augusto Franco. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Senador Lourival 
Baptista, comemoramos, hoje, o Dia das Comunicações. Acabei de 
passar um telegrama, cumprimentando o Sr. Ministro Euclides 
Quandt de Oliveira, c felicito V. Ex• pelo seu discurso, porque, 
realmente, no sctor das Comunicações no Brasil de 1964 a esta data, 
foi magnífico o trabalho da Revolução neste País continental. Não 
só nos problemas dos telefones, da radiodifusão, da televisão, a cuja 
programuçflo não nos acanha dt: assistir, hoje, nos grandes países do 
mundo. Estas minhas re\icitaçõcs a S. Ex• eu as estendo aos seus 
auxilinrcs. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to, nobre Senador Augusto Franco, pela sua palavra de apoio ao 
pronunciamento que fazemos na tarde de hoje, pelas referências jus
tas c merecidas para com o Ministro Euclides Quandt de Oliveira. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
imenso prazer, nobre Senador Braga Júnior. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Louriv;tl Buptista, upemas puru nos solidarizarmos ao discurso que 
V. Ex• estú proferindo nesta tarde, em comemoração ao Dia das 
Comunicaçôes: que é realmente uma das metas que os Governos da 
Rcvoluçr1o vêm realizando em todo o Território nacional, encur· 
tando as dist:incias, num testemunho a toda a Nação brasileira, de 
que nüo foi cm vão o sacrifício do nosso saudoso e inesqueclvcl 
Marechal Rondon. A obra de Rondon, hoje, é seguida por todos os 
brasileiros que têm a responsabilidade de construir a nossa Pátria, O 
Ministro Quandt de Olivciru está de parabéns. A obra que vem reali
zando u frente do Ministi:rio das Comunicações é digna de elogios c 
do discurso que V. Ex• está proferindo no Senado da República. 
Receba, pois a nossa solidariedade e as homenagens do Estado do 
Amazonas ao Ministério c ao Governo do Presidente Gcisel. Muito 
ohrigado, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grnto a V. Ex•. nobre Senador Braga Junior, pelo seu aparte, pelas 
suas considerações c pelas palavras que proferiu de apoio à grande 
ohru que realiza, no Ministério das Comunicações, o operoso Minis
tro Euclides Quandt de Oliveira. 

O Sr, Ru) Suntns (ARF.NA - BA) - Permite V. Ex• um 
apunc'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr, Ruy Suntos (ARENA- BA)- V, Ex• tem razilo quando 
dcstac~l o dcscnvolvimt!nto brasileiro lll) sctor das Comunicuções. 
Neste momento, entretanto, por questão de justiça, queria deixar 
consignado no seu pronunciamento uma palavn1 de louvor e de evo· 
~:açiHl illigura do primeiro Ministro dus Comunicações, o meu con· 
tcrrúneo Carlos Simas, que, inegavclmt:nte, foi o gramle impulsio· 
nador do sistcmu entre nós, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Acolho o 
aparte de V. Ex•, prezado Senador Ruy Santos, bastante valioso, 
porque V. Ex• lembra um homem, que, na verdade, prestou um 
grande serviço ao Brasil, como primeiro Ministro das Comuni· 
cações; sério, competente, capaz, que traçou - podemos dizer - o 
inicio dessa grande obra que hoje é uma realidade da administração 
do Ministro Euclides Quandt de Oliveira, aplaudido por todo o 
Brasil. 

O Sr. VlraOio T4•ora (ARENA - CE) - Permite-nos V.Ex• 
um aparte, eminente Senador? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Com mui· 
to prazer, eminente Senador Virgflio Távora. 

O Sr. Vi110lo Ti•ora (ARENA - CE) - A hora cm que, 
com tanto orgulho, o Brasil comemora o Dia das Comunicações, 
não pode passar sem ·que à data, também, associada seja a figura de 
um homem que marcou, na História, fase definitiva nas telccomuni· 
cações brasileiras. Rcfcrfmo·nos ao saudoso Presidente Humberto 
de Alencar Castello Branco (muito bem!), responsável que fomos, 
durante algum tempo, pelos destinos da Pasta de Viação e Obras 
Públicas, à qual as Comunicações subordinadas estavam. Sentimo· 
nos na obrigação de dizer que as Telecomunicações brasileiras po· 
dem ser balizadas por este marco: antes c depois de Castello Branco. 
Foi a coragem moral fora do comum deste homem, foi o seu descorti· 
no, foi a sua visão de estadista, que fez entrar em funcionamento um 
instrumental tarifário impopularfssimo, contra o qual se levantou, 
no passado, uma série imensa de restrições; foi um homem que exigiu 
não só para as Telecomunicações, mas para os demais sctorcs do 
serviço público, a adoção da remuneração tarifária pelo justo preço. 
Foi justamente a ação de Castello Branco que fez cobrai as tarifas 
postais-telegráficas, principalmente as tarifas telefônicas, cm bases 
rcaHsticas, e sobre elas fazer incidir o chamado Imposto das 
Telecomunicações, que deu origem ao Fundo Nacional de 
Telecomunicações, pedra basilar deste imenso edifício construido 
pela Revolução. No momento cm que se celebra o Dia das 
Comunicações, cm que, tiio justamente, Rondon, aqui, é relem· 
brado, nüo pode passar sem que algo seja dito cm memória deste 
homem, ao qual se deve tudo o que as Comunicações hoje ti:m. 
Forneceu-lhes, enfrentando toda a impopularidade, o instrumental 
tarifário, - repetimos, - necessário, para que tivessem os meios 
para esta obra momuncntal que V. Ex•, com tanta eloqUencia c 
tanta propriedade, hoje, aqui, relembra a esta Casa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Lfder Virgílio Tâvora, pelo seu aparte, que é 
um depoimento Histórico, pois V. Ex• relembra fatos ocorridos no 
passado, no setor das Comunicações, de 1964 para cá, recordando o 
que foi feito no Governo daquele insigne brasileiro e eminente 
estadista, o saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello 
Branco. 

O seu aparte, incorporado a este pronunciamento, muito o enri
quecerá. 

Continuando, Sr. Presidente. 

As considerações que acabo de produzir, como representante do 
povo sergipano c na qualidade de Presidente da Comissão de 
Transportes, Comunicações c Obras Públicas, se me afiguram como 
u munciru mais eficaz c legitima pura registrar, nos Anais de nossa 
Cus11, u passagem • hoje, do >~Diu Nucional dus Comunicações" e 
saudar, nas ilustres pessoas dos Excolentfssimos Senhores General 
Ernesto Geiscl, dignfssimo Presidente da República, c Comandante 
Euclides Quandt de Oliveira, diligente Ministro das Comunicações, a 
notúvel obrn que a Revolução de 31 de março de 1964, atravi:s do 
avanço das Comunicações, aproxima o Brasil dos brasileiros c os 
brasileiros de todos os povos du Terra. 

Finalizo, incorporando n este meu pronunciumcnto a 
mcnsngcm que, a propósito do "Diu dns Comunicações", transmitiu 
uo Pufs, hoje, o Titular da Pasta dus Comunicações. 
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Disse o Ministro Euclides Quandt de Oliveira: 

MENSAGEM DO MINISTRO 

Mensagem do Exm• Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, pela passagem 
do .. Dia das Comunicações". 

"0 diu 5 de maio evoca o nascimento do Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon, o extraordinário 
desbravador brasileiro que devotou toda a sua vida à tarefa 
de unir os mais distantes pontos desta grande Nação através 
das comunicações, dando-nos um inesquecível exemplo de 
dedicação, esforço e patriotismo, lõ, pois, com justificado 
orgulho e muito carinho que o temos como "Patrono das 
Comunicações", 

Nesta data, quando comemoramos o "Dia das Comuni
cações", desejo levar a todos os brasileiros e, cspccialmcnte, 
àqueles que trabalham no setor, no Governo ou na iniciativa 
privada, nas cidades ou nos mais distantes pontos do Pais, os 
meus cumprimentos e a certeza de que os esforços que juntos 
empreendemos não têm sido em vão: estamos transformando 
este Pais, dotando-o da necessária infra-estrutura de comuni
cações que venha realmente a contribuir para o seu desen
volvimento. 

A continuidade da politica de comunicações implantada 
pela Revolução permitiu que se alcançassem metas considera
das, há não muito tempo, inatingiveis, fazendo com que, ho
je, o Brasil disponha de instalações e serviços que assegurem 
comunicações internas e internacionais de boa qualidade em 
quase toda a extensão de seu território. Esse resultado. foi 
igualmente obtido no setor postal, pela adoção de novos 
procedimentos operacionais, que resultaram numa considerá
vel melhoria dos serviços. O crescente aumento do volume de 
correspondência postada comprova que o usuário, hoje, 
confia nos Correios. 

Como conseqUência natural da conjuntura mundial, o 
País vem enfrentando dificuldades, cujos renexos, no setor 
das comunicações, nos obrigaram a uma revisão nas metas 
anteriormente previstas. Mesmo assim, elas ainda estão 
acima de recentes expectativas. 

Acredito nas potencialidades do Brasil, e no futuro 
promissor que nos aguarda. Por isso, tenho certeza que 
venceremos os obstáculos e continuaremos na caminhada 
rumo ao progresso que todos nós almejamos." 

lõ, pois, de júbilo o dia que o Brasil vive hoje, comemorando, na 
data natalícia do grande Rondon, a obra de integração nacional das 
comunicações. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Desde a implantação do Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias na sistemática tributária brasileira, vem-se avolumando a 
insatisfação dos chamados Estados consumidores, preteridos cm 
relação aos considerados produtores - mais beneficiados estes no 
cômputo da arrecadação efetuada pelos respctivos setores 
fnzendários. . , 

Nesta Casa mesmo, muitas vozes se ergueram para reclamar a 
reformulação dos critêrios de cobrança do I CM, sem que, até hoje, o 
governo central se tenha decidido pelo acolhimento de tão insistentes 
postulações. 

Nu presente legislatura, vilrios discursos - todos brilhantes e 
abalizados - foram proferidos pelo Senador Helvldio Nunes, 
consubstanciando apelos veementes c fundamentados cm favor do 
estabelecimento, nesse tocante, de novas dirctrizcs por parte do 
Poder Executivo federal. 

Em 1975, aquele ilustre representante do Piaui afirmava, neste 
plenário, haver arrolado sugestões de vital importância para a solu
ção do "gravissimo problema de distribuições dos recursos fiscais, 
oriundos do I CM". 

E as alinhou, da forma seguinte: 
a) exigibilidade do ICM na fase final do processo econômico, 

isto é, no Estado consumidor; 
b) fixação da allquotn de 3% para as primeiras operações dos 

produtos industriais e agricolas c para operações interestaduais; 
c) divisão igual da receita do ICM nas operações interestaduais; 
d) criação do Fundo Especial constituido por 809'; do IPI 

arrecadado no Norte e Nordeste, aplicável naquelas áreas, c a redu
ção, a título de compensação, dos vigentes percentuais, geradores 
dos incentivos fiscais, dcdutiveis do imposto sobre a Renda; 

e) exclusão, da base de câlculo do ICM, do valor do mesmo 
Imposto pago na operação anterior; 

f) deferimento à União da competência para legislar sobre o 
ICM e atribuição aos Estados da tarefa de arrecadação; 

g) unificação do ICM ao IPI e redistribuição de parte do trodu
to da receita aos Estados; e 

h) criação do Fundo Nacional do ICM, distribuivcl segundo a 
drenagem sofrida pelos Estados de comércio interestadual deficitário. 

Outros parlamentares têm tido, igualmente, ensejo de reportar 
no tema, transmitindo, ao final, solicitação aos Ministros da área 
econômica para que se mostrem sensivcis às dificuldades vividas pela 
grande maioria de nossas Unidades Federativas. 

Ressalte-se, por outro lado, que reuniões sucessivas e freqUentes 
são realizadas pelos Secretários Estaduais de Finanças, sob a 
coordenação do Ministério da Fazenda, com o objctivo de permu
tarem experiências e oferecerem indicações para o deslinde da 
sempre momentosa questão. 

Ainda no mês passado, a cidade de Porto Alegre foi sede de 
magno conclave a respeito do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadoria, sendo muitas as teses defendidas pelos Titulares das Pas
tas Fazcndárias, todas elas versando sobre inovações a serem intro
duzidas na legislação fiscal do Pais. 

O representante do Paraná, Dr. Luís Fernando Van der 
Broocke, propôs "alteração das normas gerais de Direito Tributário 
relativas ao ICM", a ser procedida através de lei Complementar, 
com a conseqUente revisão dos Decretos-leis n•s 406 e 834. 

Cerca de 20 proposições foram submetidas à discussão - por 
parte dos ilustrados debatedores - assentando-se, ao término do 
certame, as seguintes conclusões, divulgadas largamente nos 
principais órgãos de nossa Imprensa: 

a) elevação da alíquota de 14 para 16% na Região Centro-Sul c 
de 15 para 17% nas Regiões Norte c Nordeste; 

b) reformulação das normas gerais de Direito Tributário inscri· 
tas na Constituição, visando a possibilitar a ampliação da base tri· 
butária do Imposto; 

c) cancelamento das isenções e incentivos (créditos às exporta
ções), assumindo o Governo da União a responsabilidade pela resti
tuicüo, via 1 PI ou cm dinheiro, nos créditos à exportação de produ
tus nu1nur:1turudos. 

Frunlalmenlc eontri~rios i1 elevação da ali quota do !CM, já se 
manifestaram entidades empresariais, extcrnando ao Ministro Mário 
Henrique Simonsen incisivo protesto diante daquela perspectiva, que 
reputam inconveniente c despropositada, 

Teme-se que a recente Emenda Constitucional n• 8 possa 
viabilizar a majoração proposta, diante da rednçilo dada ao § 2• do 
urt. 153, que passou a viger, u 14 de abril, nos termos seguintes: 

"s 29 Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem 
que a lei o cstubelcçu, nem cobrudo, cm cada cxerclcio, sem 
que a lei que o houver instituido ou aumentado esteja cm 
vigor untes do inicio do cxcrclcio financeiro, ressalvados a 
tarifa alfundeglirin eu de transporte, o Imposto sobre Produ
tos Industrializados e outros especialmente indic1•.'ios cm lei 
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complcrncntur, além do imposto lançudo por motivo de guer
ra c demais casos previstos nesta Constituição." 

Os Srs. Agenor Mnrla (Milll - RN) c VirKfilo T4•ora 
(ARENt\ -CE)- Pcrrnitc V. Ex~ um aparte'! 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB -CE)- Darei o aparte, 
com muito prazer, primcir~tmcntL\ :tn t.:mim:n!c Senador Agcnor 
Mnria e, logo cm seguida, an nohrc Líder Virgílio Távora. 

O Sr. Agenor Mnrin (Mflll - RN) -· i: lllllito louv~vci, 
Senador Mauro Bcncvir.h:-;, n apcln que V. E~.·· f;L' na hora. Infe
lizmente, os governadores c~tmJu:tis tl:m o din:i1t1 de elevar o tcto 
das p:1utas, c os impostos s~10 cobrados ~~cl \lulorcrr.. :\contcccu isso 
cm Pernambuco hú dois :mo:-.: a pauta de fcijtto cra Cr$ 100,00: 
sofria incidéncia !iscai da ordem de CrS 17,50 cada sac<1 de ft!ijiio. O 
Governador do Estado elevou pauta tlc 100 n:~ra CrS 200.00. 
Automatir.::lnH:ntc, o contribuinte rassnu ,, paf!ar Cr$ J5.00, ou seja, 
o dobro. Houve aumento de 100c;1 OtlS impostos, sem que o Governo 
os tivc.:ssc :1urnc.:nt~1dl), t.: apc11a~ aumentava a pauta. Com este aparte, 
congratulo-me com V. Ex•. c cspt.:ro que o Governo se sensibilize 
diante desse problema, especialmente no que diz rcspc.:ito aos gl:neros 
de primeira rccessidudc. 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDU- CE) -Agradeço o 
aparte de V, Ex•. nobre Senador Agcnor Maria, que, nesta Casa, 
tem sido grande propugnador da rcformulaç~o dos crit~rio::; do 
Imposto sobre Circulaçlio de Mcrcndoritls. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Túvora. 

O Sr. Virgflio Túvorn (ARENA - CE) - Eminente Senador 
Mauro Bencvidcs, V. Ex•, nordc.:stino, acrc.:ditamos vai licar satisfei
to com a notíci<J que, cm noml.! do Govcrno, vamos transmitir ao 
Plenário, agora. Um acidente, enchentes cm Rccifl!, fel adiar u ida 
àquela cidade, - sede da Superintendência do Desenvolvimento da 
nossa Região,- dos Ministros Rt:is Vcllnso c.: Range! Reis, para, cm 
nome de Sua Excelência o Senhor Prc.:sidentc da República, darem 
conhecimento das providências - c, no momento, não descjumos 
aqui adiantar, pant não lhe tin.tr o hrilhantismo da ~..:nlocação- em 
que, inicialm:nte, esses temores de V, E.x~. só cm ddas tomar 
conhecimento, licam desde jú espancados, c, scgundo, do acolhi· 
menta obtido pela maioria das rc.:ivindicaçôcs tran~mitidas U mais 
altu autoridade do País, por interm~dio seja das vozcs autori;o:ndas 
dos Srs. Serwdores c Deputados, sc.:.ia do charnadn "Documento do 
Nordc.:ste", Verá V. Ex•. é só ter um pouco de paciência, pos
sivelmente essa reunião na SUDENE sc dará logo após a ida do 
Sc.:nhor Presidcnte da República i1 nossu terra, o Ccarú- verú que a 
todos estes uspcctos percutidos por V. Ex•. cm maior ou menor 
grau, o Governo neles não foi insensível. 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE) -Agradeço " 
V, Ex•. nobre Scnador Virgílio Túvora, as in[\)rmaçôcs que.: tra:l, 
neste instante, ao conhecimento do Ph:ntirio. D~: qu;dqucr forma, 
sc.:rvem paru dissipar as nossas dúvidas, c mais do que as dúvidas, as 
npreensõcs n[IO apc.:nas dos nordt:stinos mas de todos os brasileiros, 
cm rclaç[IO ~~ pl!rspc.:ctiva de majm·a\~n <.h1s :lliquntas do Imposto 
sobre Cin:ulaçàp tlc.: Merc~1dnrias, major;1çiio que p;tssou n constituir 
dclihcra,:tro asscntmla ao enscj•J t\;1 rt:ccnll.: n:uni~o Jns S\!crctúrios 
da Fazenda. no mês de abril, na cidadc de Porto Akt!rc. 

Cnntinun, Sr. Prc.:sidcntt:, · 

O novo inciso da ConstituiçJo, na fnrma ClHlhl foi tcdi1,!ido, tem 
sido interpretado como quebra do principin Ja anu;l\!t..!:n.h: dn !ri.h~
lu, isto é, a obrigutoJ·ieLl:idc de n nw:ano ser apr1wadu ~:ntc:s dolniCIO 
do cxcrdl.:io rin:tn1.:cim. 

Ainda ao tempo cm que c.\crcia., Sccrc.:taria da Fazenda dc SflO 
Paulo, o Professor Nclson Gomes Tci.xcira, afustaUo surpreendente· 
mcntc daquele cargo de confiança pelo Governador Paulo Egídio 
Martins, elaborou, com :1 colaboração de técnicos renomeudos, um 
cuidadoso diagnóstico t.l:i aplicaçf10 de nossu lc~isli.1çÜo tributf1ri:t, 

apontando falhas qualificadas como da maior rciovãncia para os intc· 
resses regionais. 

Anteriormente, ampla reportagem foi publicada pelo Jornal do 
Brasil, com entrevistas dos Secretários de Silo Paulo, Minas Gerais c 
Rio Grande do Sul (edição de 29 de agosto de 1976) - todos 
formulando contundentes restrições :1 nlgunr. aspectos do I CM. 

Vê-se, assim, que até grandes Estados co·mo Minas Gerais, por 
exemplo, insurgem-se contrn o discutido tributo, sem que isso seja 
bastante para propiciar a ~iU:t revisão legal. 

O Sr. Vlrgfllo Tá•oru (ARENA - CE) - V. Ex• dá licença 
para mais um apartc? 

O SR. MAURO RENE VIDES (MDB- CE)- No Ccarã, as 
lideranças mais lúcidas e atuantes têm pugnado infatigavelmente cm 
favor da reformulação do I CM, fazendo-o, inclusive, por intermédio 
de substancioso Memorial dirigido ao Presidente Ernesto Gdsel, 
cuja entrega foi efctuada pelo então Presidente da FACIC, Sr. José 
Afonso Sancho, que se fazia acompanhar, na ocasião, do eminente 
Senador e Líder Virgílio Távora, a quem concedo um novo aparte, 
com muito prazer. 

O Sr. VirgUlo Tli'oru (ARENA- CE)- Eminente Senador, 
que todos nós, do Nordeste, fazemos restrições as mais sérias quanto 
à justiça da aluai distribuição das aiiquotas de I CM, entre Estados 
produtores c Estados consumidores, é um fato inegâvel. Agor~. que 
São Paulo também ,iá tenha ad!!rido a c.:ssa nossa tese, é uma noticia 
ubsolutamcntc auspiciosa, porque, vamos falar portugu~s claríssimo: 
o ICM, no momento, ainda nüo foi modificado cm suas aliquotas, 
como todos nós propugnamos ser Jc justiça, mercê da alegada 
insuficiência cl: receita do grande Estado para cobrir as suas despe· 
sas mínimas, se tal sucedesse. De maneira que, no momento cm que 
V. Exq nos traz noticia tão auspiciosa, temos, sem sombratie dúvida, 
um reforço muito grande pura postu!ur junto aos altos escalões da 
República que aquilo que é uma aspiração se transforme rapida
mente em realidade, já que o interessado maior considera também 
que o imposto não é equimimc c justo. 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDD- CE)- Veja V. Ex•, 
nobre Senador Virgílio Távora que, por incrível que pareça, nem 
mesmo os grandes Estados se sentem satisfeitos com a legislação do 
Imposto de Circulação de Mercadorias. Há, mesmo, quem especule 
t:m torlHl da c.xllncr:u;;in Uo Secretário d:t Fazcnd:l de: São Paulo, 
atribuindo-a como conseqUência da posição que S. Ex• adotara, 
restritiva a essas diretrizes relucionndas com a nossa legislação 
tributária. Nessa mesma reportagem, que é do ano passado, publica
da no Jornal do Brasil, registram-se, também, manifestações do 
Secretário de Finanças de Minas Gerais e do Sr. José Babot de 
Miranda, Secretário de Finanças do Estado do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Se não abusamos da 
bondade de V. Ex•, gostaríamos de acrescentar uma achega ao seu 
pronunciam:nto. Eminente St.:nador, pura nossa sutisfaçilo não ser 
completa- não v~.:mos, aqui, nenhum representante de São Paulo c, 
dentro duquelns normas que nos tr;Jçnmos de l'iemprc percutir 
assuntos qunndo os interessados c seus defensores estejam presentes 
- scntimo~nos at~ um pouco J.:Cne de tal fazer. 

O SR. MAURO BENEVIOES (MDn - CE) - Veja V. Ex• 
que niio tenho rc;llmcntc intenção de apreciar, neste Plcnârio, as 
r:IIÚI.!~ da t:\llnCf:IÇ:·Ill dll s~l:n:t;'lril) da Fazcnda de Sfll) Paulo. Foi, 
apcnus, uma menção quc liz, ~.:n ~ussunt, puru mostrar quc aquele cx
litul:1r da.., l'iiWIH.;~r~ paulist;l.s ta111hém f~tLia n:stricúc.'\ :'l h:gislução tri· 
hulúri:l cm vi~ur, 

E V. Ex• verá, na proposição que formularei, uo final, que cabe 
perfeitamente esta alusão que fuça nos grandes Estados os quais, 
tumbêm, têm extravasndo insatisfaçlio cm rduçilo ú aplicação dos 
critérios do I CM. 
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O Sr. Virgílio T!ivora (ARENA - CE)- Eminente Senador, 
longe de nôs t:star Uiscutindo uqui, c com V. Ex• que é do nosso Es
t:ldo L: ni'tn de Si"to Paulo, a dcmiss~o. ali{IS, rrivatividadc do Sr. 
Govrrnadur, do scu S~.:crctúrio J~t Fazenda, Referíamo-nos justa
mente, ao fato de nàn cstar aqui presente nenhum representante da
quele !!randc Estadn. 

O Sr. ;•1;uio i;ros: •. ;:··:. ;,:d ;;i;- i~S)- V. Ex~' cst:l cnganado, 
nolm: S;:n;l~~··: \'i~~:íJi,\ . ,. ,;ro:. •.) ~·;<.:nado r Otto Lchmann cstú prc
~cmc. 

C Sr. '-'irl.!ilio ·r:imm r.\P.i~~A- CE)- Otimo, cnt~o. pode
mos dist:utir. N~n havia vish1 o nobre Senador, que estava bem Us 
1wss:ts ~.·l1stas. s(~ São P~tuln concorcJ;( com a modificação do ICM, 
dc!llll~ ll1ll r;!SSd L'lliDS~:l!. 0.\aJ[t 0 jorna\ li.!11ha traduzido ficJmcntc 0 
sentimt:nto daqu~.:ta gr:tm!l.! l}niclilcll.! f~.:dcrativa ... 

O SR. Mt.UIW BE'iCV!DES (!vi DB- CE)- Vamos aprovei
tar. L"nt~o. ~.:s~.·.: no\·o pnsidonamc:nto, atribuído ao ex-Sccretúrio 
Nelson Cinrllt:~ Tei\l!ir:l. 

O Sr. Virgilio Túmru (ARE~:,\- CE)- ... porque, eminente 
SenadLlr, :1!go que tem at~ L1 dia di! hoje-. c jú repetimos, não uma 
nt:m duas vt:zt:s, qut: t:sst: Governo não é sádico- impedido o Poder 
E.\t:l.!utivo Fcd~ral dt: d:tr uma distribuição mais justa uo ICM nas alí
quot:l~ cu bradas entrt: Estados produtor~:s c Estados consumidores é 
<.l dl:monstraçào, ft.:ita por autoridades responsáveis de São Paulo, de 
LJUe aquda Unidade:, qut~ jú tt!m as suas finnnças altamente compro
mt!tida:-. na cnhertur~t das despesas de capital c custeio, não suporta
ria tal modilicaçf1o. Mas, se V. Ex• nos traz a amável, a agradabilís
sim~l notida de: que um dos mais prestigiosos jornais da terra já assim 
~l!irma. vamns ter d•.!sdc hoje.:, desde estc momento, mais um aliado 
~.:nJS~sal ... 

O SR. ~1,\tJRO BE'iE\'IDES (MDB - CE) - Mas, V. Ex• 
prc.:cis~1 te.: r prt:~cnt~: o seguinte: o St!crt:tário, que cxternou essa rcstri· 
ç;lo all !CM. roi c.\onc.:r:1do d~1s suas funçõt:s, nu utilização de prer
rogativ~l. let!almcntc dc.:fc.:ridu ao emint:ntc Governador Paulo Egydio 
J\!~1rtin~. 

O Sr. \'irf.!mo '!\ivoru (:\R EN,\ -CE)- Nflo irinmos discutir 
aqui - t!stÚ agora prc.:sc.:ntc. j;i rctilicando a nossa informação inici~il 
um rcrrcscntantc de.: S~n P~nllo - a politica paulistana, que não a 
conhcccmos. M:1s, sl!m a nH.:nor sombra de dúvida, algut:m que 
V. Exn dit que.: era o respons;h·el pel~1s linanças de São Paulo afirma 
mc.:smn a injustiça desst: trihuto, de smt distribuição dc nliquotus. não 
h;'t a rnl!nor d(1vid:1, cminent~.: Senador, que estamos diante de um 
fato :dvi.;s:~rcirissimo. Se :ll~!u~m a..,sim o afirnm, esse alguém, pela 
sua r~.:spnnsahilidadc c auttlridade de que ~c.: rt:vcstia, vai ser aliado de 
V. Ex•, nns~o. do St.:nadtlr Hclvidio Nunt:s, de )odos os nordestinos 
que.: lut;un tanto pela mndiíkaç[itJ do !CM, c a qual até agora o Go
vernn não pro~r.:deu p~.:la~ ratlJes que: hú pouco citamos, 

O Sll. 1.1,\l:rto t;;.::-;E\'IDES (MDB- CE) -V. Ex• sabe 
que :1 11llSSil po~iç;)o, d~.: llOr<Jc.:stino, Í! de I'C:SgUardar Ính:reSSCS rcgÍO· 
na is sc.:rn prt:judk;tr, ohviamc1llt: o Jas outras Unidades fcdcrutivus. 

O Si. Virgílio T1h·orn (ARENA- CE)- Mas justamente o 
reprc.:st:nt:mtc.: dessa Unidade.: é qut! wm se liliar ü nossa corrente de 
opiniDtl. t: esse rnotiVtl d:ts h11s:1nas qut: aqui estumos razendo. 

O SH .. \l,\l:Ro BENE\'IDES (M DB- CE)- Mas, lamenta· 
vdmcntc.:, e~~c ilustre.: homt:m público não cstú mais revestido da· 
quc.:k rrc.:sti!~io que L) c.:xcn.:idll da Secrclaria da Fa:t.endn lht: dava 
par:! li trato dl:ssc prnhh.:m:L 

O Sr. \'irgiliu T:\11>ra (AR!'NA- CE)- Mas a sua opinião 
í..'ontin\l:t vt1lida. 

O SR. MAURO llE:\EVmES (MDB- CE)- Deixemos a 
figura du c.:x·Scí..'rt:l<'trio da FatcnUa de Sf1o Paulo à margt:m, rwra que 
V, E.\~ c a C.1..,a tomem í..'nnhcL:inlcnto d:t sugl!stflo que l\Jrmulard ao 
final dt:s\c.: prll!ll!lll:iarm:nh!, 

No que.: concerne especificamente no lCM - e o documento 
continha percucicntc apreciação da economia cearense- foi posto 
cm rt!lcvo o scguintc: 

"A reformulação do !CM é: defendida por todus as lide· 
r:mçus nordestinas, a lim de que a receita daquele imposto, 
lhl itcrn dc 11pcraçõcs intt:rcstaduais, seja rateada puritnrin
mt:ntl: entre Estados produtores c.: consumidores. Essa modi· 
lií..'açào visa tL rcstauruçào do princípio da cquanimidade na 
distrihuição de renda c ao esforço da receita dos Estados 
l..'nnsumidores, que foi gravcmt:ntc prejudicada com a subs
tituição do IVC relo I CM. 

Com a criaçito do ICM c, posteriormente, a redução dos 
perl:t.:ntuais constitutivos do Fundo de Participação dos Esta
dos c.: dos Municípios, m; Estados do Nordeste entraram em 
crcscc.:nlt: desequilíbrio linuncdro, pois sua receita tributária 
passou a utc.:ndcr apcnas c precariamente uo pagamento dos 
servidorcs pl1hlicns c ils despesas de rotina adr:1inistrativa, 
st:m menor possibilidade de realizar investimentos. 

Esta ~ a situação dos Estados do Nordeste, essencial
rnc:ntc consumidores, que, não tc.:ndo recursos próprios para 
rc.:alizur obras de vulto nem realizar grandes compras, na 
praça, vêem-se impedidos de executar sua tarefa clássica de 
acdcradorcs lhl iniciativa privada, 

Pcrmitimo-no:; que, rara aliviar essas diliculdudes finan
cdras, rt!duza-sc.: o prazo dc recuperação do FPEM pura dois 
anos, ao invés de CJUUtro, conforme estabelece a Resolução 
reccntc:mcntc aprovada pdo Senado. 

O ressarcimento, pela União, dos cri:ditos do ICM na 
cxportaçào é provid~nciu que se impõe. 

Essa medida salutar de politica cconômica, que objetiva 
estimular as c.:xportaçõcs do País, está criando sérias ·dili
cuidados para o Nordeste, cujos Estados não ti:m condições 
linanceiras de fazer o ressarcimento daqueles créditos, ao 
contdrio do que acontece no Ccntro·Sul, onde tal restituição 
se prOI.:t!SSa rc:gularmc.:ntc. Em vista dessa desigualdade, as 
emrrcsas nordcstinus suportam um gravame tributário no 
custo das men:adorias que lhes veda o acesso aos mercados 
cxtcrnos." 

Aguardam, ~linda, os empresúrios do Ceará, diz o documento, 
cm conclusão, que a prctt!ns~o vc.:nha a ser concretizada, apesar de 
haver decorrido longo c.:spaço de tempo, em meio à expectativa espe
rançosa dos homcns quL! f:u:cm o comércio, a indústria e a agri
cultura alt:ncarinos. 

Em outras Unidades da Ft:tlt:raçiío, Ucvc também registmr-se 
angustiante espera, embora sejam muitos os que não acreditam na 
adoçrio das pn:tt:ndidus modilicm;:ôt!s. 

Di~llltt! disso, Sr. Prcsidcnlt!, ~ que deliberei sugc.:rir à Casa a 
rc.:aliz:1çào de um Dt:hatc.: ~a~.:ional sobrt! o lCM, u lim de que nova e 
criteriosa invcstida sc.:ja fl.:ita pura alcançar·sc: a sua almcjada 
reformul:tç~o. 

O Sr. A~enor ~inrin (~IDB - RN) - Permite V. Ex• um 
ap:1rtc.:'? 

O SR. MAURO BE~EVIDES (MDB - CE) - Com todo 
rrazc.:r. nobrc Scnador Agcnnr rv1:1riq. 

O Sr. Agcnor Muriu (MDB- RN)- V. Ex• tem toda n rnziio 
t:m trat.er ~~Casa, rn:tis uma vct., o problema do !CM. No cuso do ai· 
god~o rihruso que.: se.: pwdu; nu Ccarú. no Rio Grande do Norte:, na 
P:mtíha, um quilo de :dgntlnn fihn1 longa foi \'c.:ndido, no ano pas
sado, :1 raz;lo dc Cr$ l 0,00 n quilo. E n Nordeste.: cst:'l pagando, para 
cada dutentas gramas dt! linlw. CrS 71,90, ou seju, o produtor 
daqude alp.odüo rccchcu pu r um quilo CrS 10,00, t: estú rt:colhcndo, 
só cm tributos, mais de Cr$ \O,ÚO, Ou scja, o valor da matéria· 
prima, inf..·lil:~lL'trte, niio ~:st:'! d:tndn para pagar os impostos acur· 
rt:tados C('ll. 1 c;.i,~l;t manuf:1tur:. 1 •. ,) ~·:lqH1hrl:dmc.:nto do Nordes· 
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te, daí o supcrflvit de São Pau ln na receita dt: !C~vf. Enquanto Sno 
Paulo tem um supcrúvit de- 3 bilhões, na rect.:it:1 Jc JCM, :th!uns Es· 
tados da Fcdcruçrw, como Sergipe, import:~m mais tributn~ do qut: 
exportam. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Meus agradeci
mentos a V. Ex•. nobre Senador Agcnor Maria, por cssu!i. preciosas 
informações que truz à Cusa, incorporadas, agom. ao meu discurso. 

O Sr. Alcxondrc Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB - CE) - Com muito 
prazer, nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Desejo participar 
da alegria propiciada com a noticia que V. Ex• traz, hoje, à Casa. 
Muito embora me alie aos que não acreditam, resturiu sah-cr a forma 
com que São Paulo se apresenta para a reformulação do I CM. O seu 
ICM, tem sido dito por todos os Representantes dos Estados pobres 
da Fcdcraçüo, luta que tem se arrastado durante anos, c de tem sido 
o responsúvc\ pelas dcsigualdadcs regionais gritantes da N açüo bmsi· 
\eira. E não só isso, tt:m sido, tumbém. o rcsponsúvcl pelu ineficácia 
do amontoado de leis, que se fazem. quase todo dia, a título de bene· 
ficios aos pequenos Estados brasileiros. A ser verdade, será uma 
grande vitória do Brasil. e eu me congratulo com V, Ex• por ser, 
além de um dos batalhadores desta grande causa. o que primeiro traz 
à Casa a grande notícia. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Alexandre Costa, jú enfatizei, na resposta ao ~1partt.: do líder Senudor 
Virgílio Túvora, a informação qut.: transmiti a r~speito desse proble· 
ma. O então Sccrctário das Finanças de São Paulo, Professor Nelson 
Gomes Teixeira, juntamente com outros técnÍí.:llS de, naturalmente, 
outras Unidades da Federação fez uma diagnosc da legislação tribu
tária bnlsilciru. c nesse truba\ho, qut: foi divulp:ado rda imprensa, 
<lcham-se restrições ao Imposto dt: Circulação de Mercadorias. 
Lamentavelmente, no momento cm que aqut:h: homem público cxtc::r· 
nuva esse seu posidonamcnto, foi ~:xonerado d,) seu cargo, por4uc o 
Governador Paulo Egydio, uti!i;ando uma praro~ativa qu(.! ~. indis
cutivelmr.:nte sua, achou por hem suhstituí~lu nu p~1sta fazendúria 

bandeirante. 
O que pretendo, -c V. Ex• verá logo mais - é ~xatamente :.t 

re~11izução d: um debate. em termos nacionais. para qut.: se obtenha 
essa reformulação do !CM. Todos nós t~:mos nn'i empcnh:.~do, aqui, 
com a maior obstinação, com unm pertinácia louv:'tvd, sübrcllldo o 
·eminente compunhciro de V. Ex•. o Scnador Hclvidio Nunes, pura 
que: st: ak:mct.: t.:ssa rcformu\aç~o. qut.: passou u constituir grande 
uspiraçi"10 dos Estados (;Onsumidores. 

O SR. PRESIDf:NTE (Petrônio P<>rtella. Faz soar 

campainha.) 

O SR. MAURO IIENEVIDES (MDB- CE)- Concluirei, Sr. 
Presidente, antes que V. E:<• faça a advertência rr.:g:imental. 

As Comissões de Finanças c Economia, com o indispensável 
apoio de V. Ex•. incumbir-se-iam de convidar técnicos, políticos, 
trihuturistas, cmprcsúrios c outros cstudio'ins, os quais cspMiam os 
seus pontos de vista cm torno do palpit:int..: tcma. indicando, por 
fim, t1s autoridades comrctentcs. as altcr:l!.;tll·S húsicas a serr.:m 
cxaminnd~IS para posterior introdtu;;lD na h.:!!islac;~1o atincnte ao 

mcncion:1do lmpllSto. 
Para o Senado convergiriam, :1ssim, as atenções Jo~ que se 

preocupam comlllat~ria trihutúria. l)S quais aqui viriam tra1cr valio
sos suhsidios c, cujn aprnvr.:itmm:nll' cunstituiri:1 in.:stim[lvel colubo· 
r:11.;r1o p:~ra melhor estruturnN;c, em tHllro..; mnldes, n Imposto de 

Cin.:ula~·rltl d: ~1-:rcadnrias. 
f: a Sli!!CSt:Hl qUC me prtlpUS <l[!tll':l 1'\lr!lW!il:ll', t.:llll\'il'\\) de que 

da repcrcutirú favM:I\'clmt:ntc, dcix:llhl,l p:ltl'!ilt.' ;: tH'ss:t dbposiçào 
de cnm:nrrer par:l t:nncrctinr anti~:l a~pira~·:·IP dt>:~ htad1''i consll· 

midorcs, inconformados com o inju~~tifil·:h•t;l tr:lt:tmt:nto que, ~oh es· 
se aspecto, lhes~ conc-.:JiJn pt:lo Ciovcrnu Ja l.lni:ttl. (Muito bem! 

Palmas,) 
O SR. PRESIDEi\TE (Petr<lllio i'.J:tdb) - Concedo a 

palavra ao nobrr.: Senador Ruy S:1nto~. nos t-.:rmos do inciso VI do 
art, 16 do Regimento Interno. 

O SR. RUY SANTOS (AREN,\ - BA. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Prcsidcntt: c Srs. Scnadon:~. apenas duas pala
vras, numa ligeira comunicaç~o. 

Sr. Presidente, a Bahia. :~través de todns ns suas classes, estú 
celebrando, hoje, o ccntcn[trio do nascimento do engenheiro Frcderi· 
co Pontes. Nascido cm Salvador. este Profissional, dos mais 
competcntro:s da minha terra, dip\omou.se pcl:.t Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro, retornando depois ao seu E'itado c sendo nomeado 
::ngenhciro da primeira comissão para construç~w da estrada de ferro 
de Nu:r.aré, hoje reduzida a uma rodoviu, com a utilização do leito 

primitivo. 
Quando Miguel Calmon foi nomeado Secretário da Agricultura 

convocou-o para trabalhar ao sc:u lado, j{1 qui.! revelava competência, 
capacidade de tmhalho e zelo funcional. E quando \liguei Calmon 
foi convocado para Ministro da Agricultura. por :\fonso Pena. era 
Fredcrico Pontts o homr.:m indicado para substituí.lo na Secr!.!turia. 

Findo o Governo a que serviu, o baiano eminente foi nomeado 
engenheiro-chefe da construção do porto de Salvador, inaugurado 
l!m 1913, quando se sagrou c se.: consagrou um técni..:o dos maiores 
entre nós, na cspcd<didadr.:. Nc;ssc: tempo, havia uma rua em Salva· 
dor qut.: ligava o C(!ntro da Cidade Baixa a ltapagipc, por onde pas
sava um bonde, com pcrigo para os passageiros que \'iajavam no 

estribo. 

O Sr. Lourin1l Baptista (ARENA- SE)- Permitt: \'. Ex• um 

ap~1rtc'! 

OS!\. r~UY S.\~~TOS (ARENA- B.\ \- T.:ria muito prazer, 
nohn: Scn~1dor, cmhM~t :1chl! quc Ld:tndn n~:~:~•~ comunic~tçi"io não 
pnssa permitir apartes. i\l:IS ou,,;n V. i>:·' 

O Sr. Lourival Ba1Histu (ARENA - <;·1 - :\s~nci~.l·ll1c a 
V. Ex~ pt.:las homenagens qu.: ;·,:·L·'l:: ::,..;·,t.iu::.:lvd b:!iano, 
Eng!.!nheiro r:'n.:deriw Ponte· •. "i"·'ndu ti.:> ,·,,;;;..:;lw~:IÇlit..:-, do seu 
C!.!nten(trio. Foi um homem ... ·n;:':··..:·.:l~t.h:dur :.: cid::,l:~tu prt:'\l:tnte. 
Profission:d que, além d:t comp~..:rl·:J;.:ia. tinli:1 :ltl\:1 l:tr;:J \"i~~~o das 
coisas. l! as obras que reali\"lHl, .:m Salv:ll~\lr. \l p~·rp•:tu:tJ'.tll! par:.t 
sempre. Urbaniwu a dd:1de c t_:l'il··~ruiu ::\··:::i..l:l·· ~:,.,j \llil lhllllem 
que deu tudo Uc; si l!ITI benefícil~ d,~ :'ltl~l Tcrr:1, LtUc !l;lli~~i lhc fil:ou a 

dcvr.:r. 
A palavra de V. Ex~. na tard~.: 1.!1.: ]Jl)jc. !h) St:n:td(l da República, 

relembrando este grande tilhr1 da i.iahia, pn:sla justiça a um hl>mem 
qut.: trabalhou, honrou o sc;u c:st:u.lu c muito Cllntrihuiu para o seu 

progresso. 

O SR. RUY SANTOS IA RlêN,.\- Bill- ;o.;uil<l obrigado a 

V. Ex• 
Nesse tempo- repito -1la\"i~1 Uill'l ru:~ ~.:m Salvador que lig~tvu 

o Cl!ntrn da Cidade Baixa a ltap:tgip:.:, pM o:;l~·.: p:t..;:-.:1va o bonde clí:
tricn, com pi.!rigu pam os p;l~:>:q~ci:\1'> qut ::1n1 thl ;;striho. E ~linda 
tenlw na memória ~wditi\·;~ (\ ~·rito lhll"l<l:d l~,h n1l1\DI'llcirns aos 
passageiros "Olha a direita!", L~ :.:s..;~ avi..,11 o..:r:1 par:1 que niú) se cho· 
cassem contra as p;.trl!de~ da~ .:-:t~:ts. 

Essa rua era a Jiquitai~l . ..: Frcd.:ricn Pont~.:~ \·nlllHI ... uas vistas 
rara ~la, hr.:m próxima an rul"hl qu.: cnns\ruír;t. Pbnc_iuu ll seu alar· 
gamr.:nln c iniciou a :;u;.t ~onstruÇÚll, Aquele bt..:Ctl ini'c~.:to. naquele 
tcrnpn, é hnjc uma da:. btl:IS avenida~ da Bahia, avcniJa qui.! tem o 

nome de Fn:derko Pnntcs. 
h1i mab além. t:llt!"~t::ntt1, L' _i:"t tlll !t:q1:t!'ll1l' r~~nstruiu a avcnid:l 

do t:aminlw dl.' :'.rt:1:1. 1"'\l:_it:t•'.l :t .-\;t."llili:: d1' (.,Hli\ll"fhl, qut li~:a a 
Cidad.: \};IÍ:w f1 Alta, ç quç :n-.: :1:.:1:: l'l'ilq:·L·..,·:tll itlit.:iatL~ 1111 ~q_:unc\ll 
gnvcrno de Jurat:y ivla:~:dh~\~s. qu:111d1l i:·l :1:ú1 lht..: !"11i pt.:nnitidl), pela 
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morte, cm J 938, ver cm vias dc concr~:tizaçào seu grande projcto. Era 
ele um urbanista iHimirávcl. Homcm Uo sc1.1 valor, cntrctanto, não 
podia f:.w.:r cscoh1 :.1pcnas l1 fh:ntc Jc ur.1 ~crvh;o: foi, cnt~o. sc:r pro
fessor da Escola Polit~cnica da Bahia, funJad.l pM Arlindo Fragnso, 
onde se ubriu nwis um campo :'t sua intdigl:nciu c;) suu formação pro
nssional, c onde teria como colcg:t Otúvil1 Mang:.1bciru. 

Frci.lcl'ico Pontes foi, ainda mais c principalmente, um homem 
fino, educado, um cidadiio cordial que só soubt! fazer amigos. Ele
gante no físico c nu conduta, dono dn invocac~~) que a Da h ia faz hoje 
a cstu grande figura c a cst~.: seu admirúvcllllho. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDll - RJ) - Permite V. Ex• um 
upartc? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Com muito prazer. 

O Sr. Nelson Curnciro (MDB - RJ) - Faz bem V. Ex• cm 
recordar a figura dc Frederico Pontes. a quem conheci n.:..t minha 
juventude c aprendi u admirar. Amigo de: meu pui, foi r.:lt: professor 
da Escola Polit~cnica da Bahia. c deu Ü(juola cidade c üquclc Estado 
u projeçüo d~1 sua intelig~ncia, thl sua ~.:ultura, do seu trabalho c do 
seu alto espírito púhlico. O ~.:cntcn:jrio dcsk cminentt:: homem pt'1hli· 
co vale, reverenciado nesta Ca~:a, como um:! justa homcnaeé:m a 
quem tanto se dcdiC(iU ao bem pL1blico. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- llA)- Obrigad<> c1 V. E.x•, 
que nüo se esqueceu qut:: é baiano c cstú t.olid:lrio com a~ gramll!s 
tiguras da nossa Tt:rra. 

Frederico Pnntr.:s, Sr. Prcsidcnk, foi realmente umn das maiores 
figuras que tivt:mos, na EngcmhariJ no País. 

Era o que :inhn a dizer. (Muito bern!) 

COMPARECEM MAIS OS SIIS. SEN,/ DOR!!S: 

José Guiomard- Jos~ LindoS1l- Jnrb:w Passarinho - Agc
nor Maria - Jessé Freire - Milwn Cabral - Paulo Guerra·_ 
Arnon de Mello- Teotôniu Vilela- Gilvan Ro~ha- Heitor Dias 
- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Eurico Rczcndo - João Cal· 
mon- Rubcrto Saturnino- D:~nlon J1Jbim- i\{agulhfics PintO"
Orestes Quércin - Bcr.c:t.iito F~rn;ic:1 - Ldk Chaves - Lt:noir 
Vargas- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDF.NTE (Petrünio Porlclla) - Sobre a mesa, rc· 
querimento que ser[! lido pdo Sr. l'"~:~;,;tn:tôrio. 

t lido o scguin:.: 

REQUEHr!·t'1Ef\lTC N\' ~C7, 'h~ ~')77 

Nos termos regimcntJi~;. rt:qudro que sobre o Pwjcto de Lei da 
Câmara nll 26, de 197í, que dC: nova n:gularncnt:.H.;ào il proiisslio de; 
Corretor de lmóvc.:i~. disdplin:J o funcionamento de: seus úrgàos de 
tisculizaç5o c dá outras provid2ncin!;, ::l~m d:.ts comissões constantes 
do desp~tcho inicial, de di:arihuiçih), :;t.:j:: ouvida tamb~m a de Trans
portes, Comunicações c Ohras Públi~•~~. 

Sala das Sessões, cm 5 de maio de 1977.- Alf!Xundre Costa. 

O SR. PRESIC'·ENTE (PI!trtmio Portdla) --O requerimento li
do st:rú objcto ck: ddibcr::ç:io do Pknúrio, aptJ~;:.: Ordem do Diu. 

O SP.. PRESIDENH: (l'~lr<inio Porte lia)- Estú finda a Hora 
do Exredicnte. 

Passu-se it 

OiRDSM DO mA 

Item I: 

Vntaçtlo, cm turno único, do Requerimento nv IH, de 
!977. do Senhor Senador r.::,1;,i.:l :\.rh:gcr, so!icitundo tenham 
tr~tmita~f1n en1 r:onjunto o Pru,it:tr, t!t..: Ld Lia Cimara n9 I, de 
1977, eh: inil.!iativn do Scnhnr Pn:~oidcntt: da República, qui.! 
nwu!;1 :tlocaç;itl prcdinl urhan:i, c ch't otJtru~ providi!ndus c o 
Projt:w dr.: Lei do St:n~H.Io n'·' :!ó-1, d1: 1976, do Senhor Scnu-

dor r\~~Cilllr Maria, qlle cstahclccc limite pam n:ajustamentos 
de.: ahl}!U~is crn locaçtH.:s residenciais. 

Em votaçi"w o rcquairncnto. 
Os Srs. ScnaJurcs que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) t\prlw~tdo. 
A Pn.:sid~nda l'arâ cumprir a dccisfw do Plenürio. 

O SR.I'l!ESIOENTE (Pctrônio Port~lla) -Item 2: 

Votaç:io, cm turno único, do Requerimento nll 62, de 
_1977, dos Senhores Senadores Lourival Bartista c Ruy San· 
tos, SLllicitando a transcrição, nos Anais do Scnndo Federal, 
do pronunciamento feito pelo Senhor Presidente da R~públi
ca, General Ernesto Geiscl, no dia 18 de abril de 1977. 

Em vot~1ç:io o requerimento, 
Os Srs. Scnac.lorcs que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Sc-rú feita transcriç:io solicitada, 

E o st·guinll' o pronuncianu.•mo do Senhor Presid,•llfe da 
Rt'ptihlica: 

Scnhon.:s 
A Rcvoluç5o de 64, ao longo de sucessivos governos, está 

implantando no Bl'asil um modelo cconômico de carátcr ncocapita
lisl:l, ad:1ptado à realidade social~ rolítica da nação c, rois, ajustado 
~s circunstüncias atuais e ao estágio já alcançado em nosso 
dc-scnvolvim.:nto. 

A essência deste modelo- que visa de fato a uma justiça social 
mais avançada - vem traduzida na legislação em vigor, em 
particular no II PND, em pronunciamentos aliciais e, notadamente, 
ni.lobjctiv:.~ a tu ai governumt:ntnl. 

Pura vcn~.:c.:r o subdesenvolvimento ou enfrentar a concorrência 
econõmica c tecnológica das grandes potências, não recorremos, 
como alhures, a nacionalismos c:xtrcrnos, nem a experiências socialis
tas c, wmpouco, apelamos para maior nacionalização de certos 
scturcs industriais básicos ou para o seu eretivo controle através de 
conglomcrat.los !inancdros estatais. 

Resistimos, também, à tentação que assalta muitas outras 
I.!Conomias, de minimizar o significado das rduçàl.!s econômicas 
intcrnacionai~. Econômica c politicamente, estamos conscientes da 
nccessidadc de reduzir, progressivamente, a nossa vulnerabilidade 
cm relação <.1 faton.:s externos. 

Mas o caminho, para isso, n.ào é o insulamento. Ao contrário, 
optamos pela integração maior com a economia mundial, 
princiralmcnte quanto ao crescimento do comércio externo que, en
tre os anns de 1963 a 1976, leve o seu total elevado de USS 2,7 
bilhões parc1 US5 22,4 bilhões. 

Baseamos a maior parte de nosso desenvolvimento econômico 
-cm seus variados campos de atividade- na empresa privada na
cional, consilh:rundo-a como o instrumento de uçào mais engenhoso 
c eficaz. Ela "onla, assim, como o decidido empenho do Governo, 
para assegurar-lhe o necessário upoio. 

Nilo abrimos mão, p~rém, da contribuição trazida, cm caráter 
surlcmcn"lr, pda poupança externa, relo aporle de tecnologiu muis 
complcx:t, pda disronibilidadc de equipamentos mais sofisticados, 
pcl:ts oportunidades de modernização e de obtençUo de maior 
cnmpditividadc que <1 articulaçi"w com o mundo desenvolvido 1.!, cm 
geral, com 1.1 comunidudc económica internucionnl, pode pro
porcionar·nos, Os benefícios de tais oportunidudes que crescen
temente se voltam para o Brasil supcrum os ricos dessa articulação, 
principahm:ntc diante das politicns, hoje irreversivelmente im
plantadas no Pais- de cxpansfw acelerada c diversificada dus expor
tuçllcs, de divcr~iricaçüo das fontes c.xtcrnas de linunciumento e inves
timento dircto t.: dt.: auto~su!iciência cm matérius-primus búsicus. 

Por issn, procuramos assegurar u adeqtmdu c hurmoniosu 
conviv~ncia da t.:mprcsa privitda nacional, com o capitnl vindo do 
cxtcl'ior. A c.:mpresa estrangeira (! considcrudu, tamb~m. um agente 
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do progresso, sob a orientação do poder nacional, com acesso a cst!· 
mulas e dcnnição de responsabilidades. 

A ela não se atribuíram fatores especiais, mas, contra ela, nilo se 
discrimina. Sua colaboração tem sido obtida, principalmente, pela 
estabilidade das normas legais de tratamento do capital estrangeiro c 
pela preservação de um clima de oportunidades. 

No quadro formado por essas linhas mestras, orienta o meu 
Governo, desde o início, sua ação no campo econômico. 

Os sobressaltos que a economia mundial sofreu após a crise do 
petróleo atingiram fortemente o Brasil, do mesmo modo que 11 
generalidade dos países cm cstâgio intermediário de dcscnvolvimcn· 
to. Passados três anos, cm que grandes transformações estruturais 
ocorreram na economia brasileira, pode afirmar-se que a estratégia 
de médio prazo adotada pura a conjuntura foi acertada, pois os 
resultados obtidos revelam-se promissores. 

O balanço de pagamentos, cm particular, uprcscntu·SC mais 
favorâvcl este ano. 

As perspectivas, cm nns de 1976,jâ previam uma maior redução 
do déncit da balança comercial cm 1977, suncicntc para preservar 
nossa credibilidade externa. 

A realidade presente é, entretanto, bem melhor, cm parte devido 
a circunstância excepcionais de elevados preços, no mercado de ex· 
portação, de alguns produtos fundamentais. 

O déncit comercial acumulado no primcito trimestre de 1977 é 
estimado cm cerca de 170 milhões de dólares, cm comparação com 
946 milhões no mesmo período de 1976. 

As exportações foram aproximadamente de USS 2.670 milhões 
(44% acima do ano passado) c as importações estiveram ao nível de 
USS 2.840 milhões. 

Tais resultados, obtidos após um período de reais dir,culdades, 
devem-se essencialmente: à expansão continuada das exportações, 
simultaneamente com a virtual estabilização do valor das importa· 
çõcs, aos programas de substituição de importações, principalmente 
quanto a insumos bâsicos e bens de capital, e ao clima favorãvcl aos 
investimentos, internos c externos, mantido inclusive com a opção 
por uma gradual desaceleração do crescimento cconômico c que 
influiu certamente para manter a confiança dos investidores c 
financiadores externos. 

Dentre estes últimos, cabe destacar a importância da colabora· 
çilo recebida do Banco Mundial c do Banco Intcramcricano, assim 
como, cm especial, da comunidade financeira internacional, a qual 
tem tido papel de maior relevância na reciclagem qucsc fez ncccs· 
sâria após a crise do petróleo, permitindo a relativa normalidade da 
economia mundial, num quadro radicalmente transformado. 

Necessário é, agora, consolidar esses resultados de melhoria da 
balança comercial, inclusive porque, como assinalei, o que cstã oco r· 
rendo este ano se deve, cm parte, a fatores de carâtcr acidental c 
temporário que têm, também, reflexos negativos, notadamcntc nu 
inflação interna e em possíveis frustrações futuras. 

A preocupação com a preservação do que jâ alcançamos 
implica; de um lado, manter sob controle o nível das importações 
que, por enquanto, nilo cabe elevar. De outro lado, cstã a 
oportunidade de iniciativas como a desta Conferência que, nesta 
fase, deve ser orientada primordialmente no sentido de mobilizar o 
empresariado nacional para a expansão das exportações. 

Poucos pulses conseguiram realizar tanto cm tão pouco tempo, 
cm favor de suas exportações. 

Sem em burgo, a hora é, ainda, a de um esforço maior, para se 
chegar a um superavit na balança comercial o mais cedo posslvcl. 
Nas Diretrizcs c Prioridades pura 1977 que aprovei cm reunião do 
COE de 24 de janeiro, reanrmumos a "alta prioridade a ser as· 
seguruda às exportações". 

Diferentemente das demais magnitudes do II PND, que silo 
apenas indicadores. O aumento das exportações, du ordem de 20 por 
cento ao uno, deve ser considerado como meta, ou seja, objctivo deli· 
nido, do Governo c setor privudo, a despeito do baixo crescimento 

recente das economias desenvolvidas c dos obstâculos novos por elas 
freqUentemente criados. 

Para que possamos atingir esse objctivo, é preciso atuar 
eficientemente em vãrios setores, 

Assim: - cm primeiro lugar, cabe assegurar que o Governo 
garante a preservação do nível de incentivos que forem realmente 
necessários, num sistema que, cm fins de !976, foi aperfeiçoado com 
a aprovação de novo mecanismo de financiamento, c a absorçilo, 
pela União, de 50 por cento dos compromissos de créditos fiscais de 
ICM dos estudos;- cm seguida, é importante incrementar o esforço 
de maior diversificação das exportações, tanto de produtos indus· 
trializados, como agrlcolas c agroindustriais; - por fim, é cada vez 
mais urgente que nos voltemos para a comercialização, fase cm que 
ainda temos muito a aprender c muita agressividade a desenvolver. 

Desejamos ver, a cada dia, novas empresas, nacionais c estran .. 
gciras, novos produtos, novos sctorcs, integrando-se na grande 
investida económica para o exterior, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu) -Item 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 97, de 
1977, do Senhor Senador Franco Montoro, solicitando 
urgência, nos termos do urt. 371, alínea c, do Regimento ln· 
terno, pura o Projeto de Lei do Senado n' 84, de 1975, que tra· 
mita cm conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 90 c 
310, de 1976. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctârio. 

C; lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 108, DE 1977 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do ·art. 310, 
do Regimento interno, requeiro adiamento da votação do Requeri· 
menta n• 97, de 1977, a fim de ser feita na sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1977.- Lázaro Barboza, Vicc· 
Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcl!a) - Em razilo da deli· 
beração do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da scssilo 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, da Rcdação Final (oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 96, de 1977), do 
Projeto de Lei do Senado n•.127, de 1975, do Senhor Senador 
Franco Montoro, que acrescenta parágrafo ao art. lO da Lei 
n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Em discussão n redução final. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redução final é dada como definitiva· 

mente aprovada, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

C; a seguinte a rcdaçào final aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 117, de 
1975, que acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei n• 5.890, do 8 
de junho ,de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' O urt. lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
alerta a legislação de Previdência Social, c dã outras providências, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrnfo: 

"§ 10. A averbação do tempo de serviço cm que o cxer· 
cicio da utividude nilo determinava u filiação obrigatória 11 
Previdência Social só serã udmitidu quando o segurado indc· 
nizar o Instituto Nucionul de Previdência Social (INPS) pelas 
con tribuiçõcs nu o pugus naquele período, na forma a ser esta· 
belecidu cm regulumcnto." 
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i\rt. 2• Esca Lei entra cm vigor nu data de sua publicnçilo, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portel! a)- Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do are. 296 do Regimento Interno}, 
do Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1977, do Senhor Sena· 
dor Vasconcelos Torres, que institui o Seguro em Garantia 
de Educação, c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 57, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Ju•tlça, pela injuridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que • aprovam queiram perma

necer sentados. (Puusa.) Rejeitado. 
O projeto vai ao Arquivo. 

&: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• lO, DE 1977 

Institui o Seguro em Garantia de Educaçilo, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A instituição do Seguro em Garantia de Educação é 
obrigatória na forma da presente Lei. 

A rt. 2• São obrigados ao Seguro em Garantia de Educação os 
pais ou responsáveis por menores de sete a quatorze anos. 

Art. 3• As seguradoras estatais ficam obrigadas à aceitação do 
seguro que poderá também ser aceito pelas companhias particulares. 

Art. 4• CinqUenta por cento (50%) do lucro liquido das car· 
teiras do Seguro em Garantia de Educação, realizado na forma desta 
Lei, apurados anualmente em baian,o, reverterá cm beneficio do 
Ministério da Educação e Cultura e scrâ obrigatoriamente empre
gado cm bolsas de estudo. 

Art. 5• Para pagamento de qualquer salãrio-famíiia faz-se 
necessário que o beneficiário comprove o cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo vigorarâ a partir de 
I' de janeiro do ano subseqUente à regulamentação desta Lei. 

A rt. 6• O menor segurado que venha a perder o pai ou respon
sável e comprove ter continuado o curso em estabelecimento público 
gratuito ati: o término da cobertura do seguro, receberã da segura· 
dera ao completar 18 (dezoito) anos, um pecúlio igual à obrigação 
da Seguradora acrescido de correção monctãria. 

Art. 7• A presente Lei serã regulamentada pelo Minist~rio da 
Indústria e do Comércio dentro do prazo de seis meses a contar da 
data de sua publicaçilo. 

Art. go A presente Lei entra em vigor a partir de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia, passa-se à votação do Requerimento n• 
107/77. de autoria do Sr. Senador Alexandre Costa, lido no Expe· 
diente, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 
1977, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribui
ção. seja ouvida também u de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado, 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Cúmnra n• 26, de 

1977, «rá examinado também pela Comissão de Transportes, Comu· 
nh:açô~s c Obras Públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Hã oradores 
inscritos, 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lúzaro Burbozu. 

i . 

O SR. LÁZARO DARDOZA (MDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Os que lançam os olhos n~m exame minucioso das pítginas da 
Históriu, hão de concluir que cm todos os tempos c cm todos os lu
gares, us violências praticadas contra a formação de um povo aca
baram por custar preços exorbitantes que não foram resgatados ape· 
nus pelos que as praticaram, mas trouxemm sempre pcsado5 sacri
fícios para todos. 

Infortunadamente pura povos c nações, também o erro tem o 
seu preço, e se nele os governos incidem com freqUência, é porque se 
teima··em considerar as lições do passado como trastes sem qualquer 
serventia, 

Sr. Presidente, tristeza, prcocupaçilo e desalento, eis a trilogia de 
sentimentos que me ferem a alma nesta hora tão amarga e tão difícil 
para os democratas deste Pais. 

Tristeza por constatar de maneira insofismável c irretorquível 
que as palavras subitamente trocaram de sentido c passaram a signin
car exatamente o contrário daquilo que aprendemos que elas signifi· 
cam. Até parece a recdiçilo bíblica da Torre de Babel, tal i: o divórcio 
estabelecido entre o Governo e a Nação. Enquanto os brasileiros en
tendem que distensilo e aperfeiçoamento do regime signincam aber· 
turas democráticas, ou seja: o atendimento a velho compromisso até: 
hoje descumprido, depois de 13 anos do movimento politico-militar 
de 31 de março, que na época embalou inteiramente as esperanças da 
Nação, o que entende o Governo? O Governo entende que distensão 
é aumentar ainda mais a enorme e nunca igualada concentração de 
poderes. Em outras palavras: distensão politica i: tudo; menos o que 
a respeito pensa a Nação. 

Analisando os poderes que o Executivo detém, por obra c graça 
do Al-5 que é: a antilei a pairar acima de tudo, inclusive da Constitui
ção, que ele anula, porque está acima dela, assim se manifestam os 
nossos mais eminentes juristas: leio, Sr. Presidente, cm O Estado de 
S. Paulo, de 24 próximo passado, opiniões expendidas por homens 
como Aliomar Baleeiro, Raimundo Faoro e Pedro Dan tas. 

"O uso do tenebroso Ato Institucional n' 5" -segundo 
o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Aliomar Bale· 
eira - permite ao Presidente da República "instituir a 
monarquia e coroar um Dom Fulano I, imperador absolu
to", lõ: um raciocfnio por absurdo, como admite o próprio 
Ministro, mas, se ajusta ao quadro geral da critica que 
advogados e juristas fazem ao recurso à excepcionalidade, 
para decretar o recesso parlamentar e outorgar uma amnla 
reforma polftica e judiciária." 

O Presidente do Conselho da Ordem aos Advogados do Brasil, 
também, de forma veemente, condenou as reformas baixadas pelo 
Executivo, O jurista Pedro Dan tas, da mesma forma. Enfim, toda a 
inteligência nacional, Sr. Presidente. Mas o Ministro Aliomar Bale· 
eiro, concluindo o seu pronunciamento feito à imprensa, irritado, 
com aquela irritação cívica que marca o procedimento do homem 
amante do direito e dn ordem, chegou a se expressar: "Há povos que 
crescem para os céus, como as palmeiras, e outros que crescem pura 
baixo, como as caudas dos cavalos. O Brasil está quase a tocar o 
solo", concluiu Aliomar Baleeiro. 

Srs. Senadores, que dizer dos Colégios Eleitorais que elegerão os 
Governadores e 22 Senadores da República? Senadores que nesta 
augusta Casa serão corpos estrunhos, a conviverem constrangidos e 
"Moralmente Aniquilados" ante a presença de dois terços dos Se· 
nadares que aqui estarão, ungidos c sacramentados pela soberana 
vontade do povo? Hã situaçilo mais incómoda e vexatória do que nes· 
ta Cusa que é o Senado da República, entrar por outra porta'cjuc nilo 
seja a do sufrágio popular, que faz a grandcla e a majestade da insti· 
tuição que deve ser o rctruto e a própria VOl do povo'? Como enten· 
der e admitir sem protestos os recém-criudos Colégios Eleitorais? 
Eis, Srs. Senadores, um dos itens dn reforma outorgudu, que cst(l 
atruvessadu na gurgnntu dos brasileiros! 
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Nos ~str:mhos crit~ritls m.lotados para a fnrm~u,;fto desses colé~ 
gios malsin:Jdos, nUn h:'l, Sr. Presidente, qualqut:r csfor~o de imagina· 
cnn que consiga d~.:scobrir, pm mainr que seja n malaharismo mcn
tal, uma st'l ru1~o qut.: pus:-.<.~ arrimú-Jos 110s concc:itos de _justiça. Das
ta dizt:r que, tomando como cxcrnplo l1 meu Estado, que.: tem 223 
municípios, o quadro scrú o seguinte: 

Nos IH maiores municipios goianos, incluíndo a t:apital, se con
centram 60% da populaçi'"10 do Estado, c estes 601

,'(, lcrào 40 votos de 
vereadores no colégio dei torai, enquanto os quarenta por cc;nto rcs
lantcs da populucào, que integram os demais 205 municípios, terão 
410 votos. Vejam bcm: úO% dos goianos tt:rão dirl.!ito a 40 votos c 
apenas 40% terrto dirdto a 410 votos. O direito th: ~:idadania dos 
habitantes dos maiores munidpios valerú assim m<IÍS de 10 vezes me~ 
nos que o Jirt:itll de cidadania daqudes qw.: n:sidem nos pequenos 
municípios perdidos na im~.:nsidào do interior. Anápolis, com 
150.000 habitantes, terú os mesmos 2 votos com que comparecerú à 
psemlo~dciçtl(l o pequeno municipio de Anhunguera, que tem pouco 
m;.tis de 1.000 habitantes. Os anapolinos, qucjú oito elegem o seu pre
feito, tcri'to assim 150 vezes menos direito de cidndania que os a for· 
tunados anhangucrinos. Mututis mutundis, l: este o quadro válido 
para todo o País. 

Por que, Sr. Pn:sidcntc c Srs. Senadores'? Scrú porque o povo 
dos grandes municípios freqUenta univcrsidudcs, v~ tch!visão, lé jor
nais c crn virtude disso, se entrega às vezes ao fdu c condenável há
bito de pcnsur? 

Se vivo fosse o Mal. Castcllo Branco, que legou ao Pais as con· 
diçõcs jurídicas indispensúvcis ü obtt:nçiw da vcn.l;.tde dcitoral, 
inclusive o ~tccsso gratuito dos candidatos c dos partidos uo rúdio c à 
televisão, o que diria de tudo isto o honrado c austero Mnrcchal'~ 
Considcrari01 ele us eleições sc:m povo, as sublcgendas paru o Senado, 
H nomcação de Senadores c o siléncio das campanhus eleitorais, sem 
rádios, sem televisão e sem jornais, como apcrfdçoamento do regime 
democrático c cumprimento dos postulados da Revolução, ou teria 
palavras duras paru condenar tudo isto? 

Sr. Senadores, quando o Congresso discutiu a .. Lei Fulcào", seu 
relutor. o nobre Senador Jarbas Pussarinho, respondendo a um 
aparte que lhe deru um Deputado indugando se aquelus restrições 
não acabarium por ser cstcndidus às eleições gerais, respondeu: 
"Nüo sd, n1lo tenho bola de cristul". Confesso Sr. Prcsidentt:, que, 
naquele instante, embora tendo ccrtezu de que o honrado Senador 
paracnsc eru sincero e não prctcndcra ironizar, sua resposta act:ndeu 
cm mim o sinal de alarme c já não tive esperanças de que a televisão e 
o r(tdio, que constituem os meios modt:rnos de comunicução, conti· 
nuasscm uhertos para o debate dos grandes temas da vida política 
nacional. 

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- RS)- V. E.,. me permite um 

apurtt!'~ 

O SR. LÁZARO BARDOZA (MDB- GO)- Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Aliús, cm apurte ao 
nohre St:nador Jarbas Passarinho nesta Casa. tive ocasião de dizer 
que: ele acubuva de fuzcr n justilicaçào do futuro projeto que esten
deria a "Lei Falctto"a todas as eleições. 

O SR. LÁZARO BARIIOZt\ (MDB- GO)- Veja. nobre 
Senador Paulo Brossard, que V. E.'' também. nt1o tendo bola de cris· 
tal. não tinha dúvidas do que nos rcscrvuvu o futuro. 

O rúdio c a tclcvist10 sempre estivcram c contimmrrw nbcrtos 
para as v~:rdadcs do Governo, que os utilila sem parcimônia: mas 
estranhamente negados para as verdades da Oposiçrto, a fim de evi
tar o I.\ li~? Evitur porvt:ntura que o povo, sobre as duas vt:rdadcs, pos· 
~a estabelecer paralelo t: emitir juízos'? 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
Depois do recc:ntc fechamento do Cnngrt:sso Nacional. o Pais j~1 

nrto ~ ll IIH.:smo. A N:t~;no vive entre estarrecida, céptica c sobressalta· 

d:t, ante 11 rnmpilllentll violento P·M parte do Goycrno. do hipot~ticn 
l'l.'n.'ll d:l'~ l:in.:un~t[llll.'ias adv~:rs:1s que l!nc.:ontrou nn P~trlamcnto, nos 
ldtilllll .... dia ... dil me ... dc.: nwrçn, 

th ~ditns c.:nm quc.: o Ciov~:rno c.:onMI1lHHI aquele rompimento 
I C.:\ C.: 11 indi .... l'an;úvel ohjctivn di! aniquilar a Oposiç1"1o. Sequer admitiu 
:t hipúte...,e de revisito do hipartidarbrno. c.:nnsiclcrado hoje, por 
:dgun .... governadores, c.:omn fator de crisc.:s c c.:onllitns, que nwrcam 
os caminhos c os descaminhos du Rcvoluçt1o tlc Março de 1964. Isto 
scrn falar na saídu mais dignu, mais cngrandcccdorn c mais justa: a 
de :.tentar democraticamente o veredicto do Congresso, sobre a 
Emenda Constitucional que propusera. numa manifcstuçüo pública 
dt: reconhecimento U Minoria do direito impllstcrg(tvcl dt: fazer 
oposição, de conformidadt: com a própria norma constitucional 
estabelecida pclu Rcvol uçuo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honru com 
um aparte? 

O SR. LAZARO BARIIOZA iMD\l- GO) -Ouço V. Ex• 
com muito pratcr. 

O Sr. Eurieo Rezende (ARENA- ES)- Devo dizer, preli· 
minarmcntc, que o Estado de Goi{ts viverá, aqui, horus altas de 
dch:ltt:s, de polémic.:as. cm tlllSSCI c.:ativantc mercado mental. porque 
V. F\'·' dcvcr;'t estar agu:trdandn a pnlavr:1 dt: outro ilustre goiuno 
rara resronder ao hrilh:~ntismn dos cyuivocos de V. Ex' Mas não 
l]llcro tlt:cair da oportunidaJt: p~1ra sugt:rir qut: V. Ex~ não seja tão 
:1\'C.:s~o ao hipartidarismo. F:l!.;:ti1W"i .um rctrnsrccto: se cm 1974, ano 
que remeteu par:t esta Cas:1 um:1 hril!wnte safr~1 de colegas, o 
hipilrtidmismo nrto tivesse sidn mantido c. por via de conscqUéncia, 
sido c.:riados qu<ttro Partidos. talvez, pela divisão numérica da Oposi
ção cm três Partidos. nós não teríamos a oportunidade, mil vc;:zes 
hendita. de estar assistindo ao lacrimoso discurso de V. Ex•. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Li· 
der. V. Ex~ di1 bem: ••o lacrimoso discurso". Tenho :t impressão de 
que quem verte lágrimas hoje, no Brasil, com saudades da democra· 
cia, não é upenas o Senudor goiano que fula neste instante, mas todos 
os liberais deste Pais. 

Quern- continuando na rc.:sposta a V. Ex'- dizer ainda, que 
nrto SOU tão t!Vt!SSO aO bipnrtidarismo: CU fazia· aqui U aprCSt:ntaÇàO 
dn diagnóstico feito por Govt:rnudores do Partido de V. Ex• e 
apresentado :w Chefe do Govt:rno. 

Mas nuo. Preferiu o Governo purtir puru u expedição de utos 
que o e.>< i missem, no futuro, dt: possíveis derrotas eleitorais, umplian
do o artificio das sublcgendas, institucionalizando a figuru dos indire· 
tos para os Governos Estuduuis c puru o próprio Senado du Rcpúbli· 
ca. E tudo du maneira mais casuisticu. 

Tcrú. porém, o Governo atcntudo puru o risco dus disputus desa· 
grcgudoras, dcsiguuis e injustas que estabeleceu para u escolha dos 
cantlitlatos do seu próprio Purtido ao Senado, um deles, premiado 
~.:nm u nonH!ação, fmisaicamentc homologudu por um colégio 
submisso c desprovido dt: autt:nticidnde, c o outro, sem dúvida mais 
qualificado- pois o povo é exigente- u cnrregar nos ombros a car
ga terrível dus incongruôncias do Governo e a exibi-la perante o 
elcitorudo, até pura despertar piedade, alargando assim o fosso que 
separa o Governo c a Nação? 

- Vemos assim. Sr. Presidente, Srs. Senudorcs, que tudo além 
de casuistico ~ prccúrio porqut: fulta às reformas governamentais 
aquela autenticidade que só se obtém atrav~s do processo de 
representação, desenvolvido atruvl:s de umu participação di reta c am
pla do povo. Tudo é precúrio, porque o próprio Partido do Governo 
cnntinuarú a hcsitur cm assumir u revolução, que pelos desvios dos 
seus rumos iniciais, foi transformada num mau negócio eleitoral, e 
porque, i1 ARENA, não cube sequer us vantagens de ser parte do 
Poder. 

Sofre n GllvcrrHl c sofre o seu Partido o pesado t:ncargo de pugu-
rl'lll juntns :~o elcitnradtl nacional as contas de uma dcsastradu 

.. ..•. 
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ingerência de tccno~rutas e de um injustificado esvaziamento do 
poder politico, imputando-lhe injustnmentc n responsabilidade pelos 
dcsucerto:; sucessivos c pelas crises periódicas que marcam a nossa 
vida politica republicuna. 

Mas, quem garantirá que, como estão as coisas o feitiço não se 
volte contra o feiticeiro? 

Contn a lenda que nos desolados desertos dn Arábia viveu por 
milénios u murnvilhosa Fénix. Era uma ave de plumagem rica c de 
umn beleza sem par. A cada 500 anos, ela se deixava queimar nas 
areias escaldantes do deserto, para ressurgir depois das próprias cin
zas, embrenhando-se em seguida nas Oorestas de cedro do Líbano e 
as inundando de aromas celestiais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem será capaz de garantir que 
das cinzas do forno crematório do Planalto, a que se procurou redu
zir as chances eleitorais da Oposição - como a Fênix - ela não 
ressurja pujante de vitalidade e mais motivada para futurar eleitoral
mente, de maneira mais expressiva com os desacertos administra
tivos, o caos econômico, a prepotência política c as contradições de 
um regime que tenta conciliar o contraditório, combinando força c 
Direito, voto e arbítrio, eleições diretas e nomeações homologadas? 

Como muito bem disse o Ministro Alienar Baleeiro, "um povo 
decente e um verdadeiro estudo de direito não prescindem, um minu
to sequer, do funcionamento de suas instituições Parlamentares. Não 
ê possível pretender-se a conciliação de um modelo politico 
democrático com n legislação baixada por um homem só, por mais 
patriota e genial que ele seja ou se julgue ser", conclui o Ministro. 

Converter Srs. Senadores, o pessimismo ou o receio de perder 
em vontade de poder ê arbítrio, expresso no Aut Caesar Aut Nll. 
Mas, esta força empregada como o foi, sem a devida cautela, fora 
dos justos limites, pode reservar a todos nós que queremos institui
ções estáveis e uma Nação reconciliada consigo mesma, surpresas 
das mais desagradáveis. Jâ 68 antes de Cristo c poeta Horácio 
sentenciava: Vis consllil expers, more ruU sua. Ou seja: A força bruta 
ê esmagada pelo seu próprio peso. 

O Sr. Heitor Dia• (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ouço, para 
honra minha, o eminente Senador Heitor Dias, da Bahia. 

O Sr. Heitor Dlao (ARENA- BA) -Apenas para um ligeiro 
reparo. r: que me convenço, cada dia mais, da grande verdade de que 
0 homem é a circunstância, seja na iniciativa da ação, seja no ~to do 
julgamento. Assim por exemplo, estamos vendo como no seio da 
Oposição, seja pela palavra de V. Ex• dizendo, seja pelo silêncio 
aplaudindo, como é lembrada a figura do ilustre homem p~blico 
Aliomnr Baleeiro sem dúvida um autêntico valor c um grande homem, 
e, 'por outro lado, como também agora, no próprio seio da Oposição 
e pelas palavras de V. Ex•, se rememora o vulto do grande estadista, 
do saudoso ex-Presidente, Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco, que, apesar das incompreensões de muitos, tem um lugar de 
realce na História do Brasil. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente Sena
dor Heitor Dias, agradeço o aparte com que V, Ex• me honra nesta 
tarde, para dizer-lhe que, cm toda minha curta vida pública, sempre 
adotei um procedimento: não aplaudo propriamente pessoas, 
aplaudo atitudes. E do Ministro Aliomnr Baleeiro, como também, 
do Marechal Castcllo Branco encontramos posicionamentos que, 
constituem, hoje, um rico manancial onde todos os liberais desta 
Pu is se nbeberam. 

Vou continuar, Sr. Presidente: 
O Padre Antônio Vieira, no seu célebre sermão de conselho nos 

governantes, pura que agissem sempre com moderação c cquilrbrio, 
cvitnndo ao mesmo tempo a omissão, assim se expressou: uum 
sultcudor nu charneca, com um tiro mata um homem, Um gover
nante com uma açào ou omissão mata um Estado". O governante 
erru quando omite e erra mais quando extrapola os justos limites, 

colocando de uma forma ou de outra, sempre cm risco a própria esta· 
bilidadc c a vida do Estado. 

Entre ,.; angústias de hoje, já podemos vislumbrar as dificul
dades futuras, Admitir-se que as reformas baixadas unilateralmente 
pelo Executivo representam "a concretização das melhores c mais 
sólidas aspirações da Revolução de 196f', como afirmou o Sccrc· 
tário de Imprensa da Presidência da República, é negar ou dcsco· 
nhcccr as finalidades a que se propuseram atingir os seus lldimos 
chefes: acabar com a subversão; combater sistematicamente a corrup· 
ção, sanear as finanças públicas, liquidar a inflação galopante c 
devolver ao Pais a normalidade democrática. 

Decorridos, porém 13 anos, o que vemos? Um Governo que não 
sabe o que defende porque só preocupa cm se defender de um dos 
seus inimigos: o comunismo. Será que o Governo não sabe que para 
o comunismo, como expressão totalitária de vida pol!tica, nada há 
de mais conveniente que uma ditadura fechada, autocrática c rcpres· 
siva? Por acaso ignora o Governo que, retirada a um povo a cons· 
ciência da liberdade politica c a importância de suas próprias opi· 
niões, como afirmou há poucos dias, cm cditorial,o Jornal do Braoll: 
"Está se criando, indirctamcnte, a terra fértil do messianismo comu
nista?" Desconhece o Governo que "retirada a uma sociedade a prá· 
tica do debate intelectual, confunde-se, para satisfação dos comu· 
nistns, a crítica severa com a contestação?" E o mesmo matutino ob· 
serva: "O anticomunismo exacerbado, que leva um cidadão a calar 
na defesa ciJs seus direitos para não parecer um contestador, não 
tolhe a ação clandestina dos comunistas. Tolhe, isto sim, a ação 
ostensiva dos liberais transformando-os cm presa fácil de govcrnan· 
tes fortes c cm .presa tímida de extremistas capazes de demonstrar aos 
incautos que são cl:s os verdadeiros defensores da liberdade". 

Convém a esta altura das minhas considerações, Sr. Presidente, 
alargar, um pouco mais, o sentido do cditorialljitado. 

Qual terá sido a causa fundamental do triunfo comunista na 
Rússia c na China, de onde se alastrou com a força da erva daninha 
para tantos outros pafscs? Não terão !ido os abusos de poder dos· 
tzarcs c mandarins? Porque pafscs como Victnã, Cambodja c Laos, 
de povos pacientes c com tradição milenar de submissão acabaram 
por ser tragados pelo tol,alitarismo de esquerda? Por que as cx-colô· 
nias africanas vão sendo engolidas numa cadência que espanta o 
mundo? Há tempo de plantar c tempo de colher c só se colhe indu
bitavelmente o que se planta. Dos ventos semeados pelas potências 
colonizadoras, no continente africano colhem as gerações de hoje, 
naqueles pafscs, os amargos frutos dessas tempestades, com a perda 
da liberdade que nunca tiveram c que um dia, chegou a bater-lhes à 
porta, mas foi, por elas mesmas escorraçada pois, se jamais a tinham 
visto, como identificá-la? 

Srs. Senadores, finalmente, por que Portugal, berço dos nossos 
antepassados, esteve a ponto de naufragar'? Alguém tem dúvida de 
que a responsabilidade cabe inteira ao meio século da ditadura sala· 
znrista? A verdade é uma só, Srs. Senadores: "que um povo privado 
por um longo tempo do cxcrcfcio de suas liberdades, quando as rcad· 
quirc delas não sabe fazer uso conveniente. 

Por que não deposita o Governo um pouco mais de fé e con· 
fiança na política, como meio de conjurar as dificuldades que 
enfrenta, ao invés de preocupar-se tanto em afastar seus incômodos 
opositores para tornar invictos seus fiéis aliados? 

A História não registra um só caso cm que n excepcionalidade 
tenha concorrido para o desarmamento dos espíritos. 

Como muito bem observou Roberto Mnngabeiru Unger, da 
Universidade de Harvard, "o poder autoritário sempre põe suas 
tentações diante do polftico de boa fé que queira fazer mais do que 
sobreviver e aproveitar. Há a tentação de deixar que a polftica se 
~:svaiu em gestos de contestuçiio que nilo njudum 11 organizar uma 
ullernutiva ao poder constitui do, nem mudá-lo, de dentro para fora, 
e a tenluçuo de se lançar nus conciliações que nilo fuçnm parle de 
uma cstrntégia transformadora da sociedade e que acabem como fins 
em si mesmas". 
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Analisando este ilustre brasildro a força desmesurada do poder 
institucionalizado cm twsso Pais, chega a afirmar que "muitos 
políticos c toda unw mass~L p~:n:;antr. no Brasil já desesperaram de 
uma saída da situação vigcntt.:, o1pdando para contingências impre
visíveis c rcdcntor\1!'1 que nos possam dcvolvcr a liberdade". E o 
mesmo cmincntc neto de Otávio Mangabcira indica os pontos de fra
gilidade do sistema: a instabilidade inerente à ordem institucional do 
País: a manutençfao intacta, pelo regime, de uma fachada 
constitucionalista de lcgitimacào, tanto mais útil quanto mais 
amargos os dissabores cconômicos; a não ocupação do poder, pela 
graça de nenhum partido". O que nos reserva a nova ordem política 
implantada durante o recesso compulsório do Congresso Nacional 
pda mini-asscmb\6iu nacionul constituinte'~ 

Uma ordem homogénea, sem dúvida, mus que, metnmorrosean· 
do a Rcvoluçfao de Março de 64 em um novo sistema distanciado de 
seus ideais, acubou por decretar o eclipse tatu\ justamente do poder 
ao qual caberia ser magna paus das reformas políticus. 

Desconhecendo o princípio da supremacia da Constituição, que 
integr~t neccssariumente, o orlicnamento jurídico do estudo de di· 
reito, c que neste estado existe uma estrutura escalonada do direito, o 
Governo acabou por dcsracionalizar o poder, na expressão de 
Mirkinc Guotzcvitch, arvorando-se "cm Mestre da Vida Social", 
função que, como ensina Pontes de Miranda, deve caber ao Poder 
Legislativo como instituiçtlO lcgisferantc por excelência, 

O que conseguiu a nova ordem política? Isolou Estado e Nação; 
afastou ainda mais a vontade popular do processo de escolha de seus 
governantes; cindiu o poder dos mandantes do poder dos manda
túrios. Tudo isto só concorreu para patentear a incticúcia das pro· 
messas de descompressão preconizada desde o Governo Médici, vi~ 
sande a aumentar o grau de institucionalização dentro do Regime 
que, de autocnítico que era, passou a uma monocracia do poder. ~ 
"um novo rolar da pedra de Sisifo pela encosta du montanha'\ na 
exprcsst10 de Amoroso Lima. "Uma nova atualização da velha sen· 
tcnça atribuída a Luis XIV, L'Erar c',•sr moi. Símbolo da contrali
zaçào absoluta do poder, comprovada pelo emprego excessivo da pri
meira pessoa com que pretendeu o Chefe do Governo justificar u avo· 
caçfao a si do toda a responsabilidade pelos atas de absoluta centra
lização do Poder Executivo, numa declaração solene de ser o de· 
tentar maior das luzes salomônicus, a ponto de impor ao povo brasi· 
\eira, quais os seus legítimos interesses, c que tipo de legislação mais 
convinha tu; instituições do País. 

"Que país é este", indaga o Almiranto Josi: Carlos de Macedo 
Soares Guimarães, "onde a simples n.:jt:içr1o de um projeto h:va ao 
fechamento dus assembli:ias dos representantes do povo, legitima· 
mente eleitos c escolhidos com as garantias de se manifestarem livre· 
mente"? 

Que reformas são estas, editadas sem a chancela do Palamento 
Nacional'! Como poderüo elas trazer a tranqUilidade c o progrosso à 
Nação, como afirmou o Chefe do Governo, se se rcs!-lcnu:m da J'ulta 
de consulta prévia à Nação, jC1 que foram ouvidos só os interesses do 
Estado? 

Podemos chnmar de autênticas rcformu!i, induga aquele mesmo 
comandante, "o conjunto de "mcdidazinhas" casuísticus, protcgen· 
do a vitaliciedade dos donos de cartórios, as "c\eiçües sem votos", as 
govcrnnnçns e scnatórias nomeadas. cm qut: foi cxcluidu qualquer 
obrigação com o povo"'? E tece ainda outras considerações para 
concluir: que diria Caxias de tudo isto? Que diria Castcllo Branco? 
Que diria l)utra com o seu amor c respeito à Constituição? 

Muis uma vez manifcstmi·Sc sob a mais aguda de suus formas o 
estado autocrittico crônko que perdura entre nós, oscilante entre ten· 
dências liheralizantcs c ditatmi:lis. E cm t:.il regime, como nno podia 
dcixur de ocorrer, a Nacàn, tornada de estupcfacào e tristeln, vê o 
distnnciamentl1 f!rogressivo das fontes de irl!-of!ir:tçflo dernocrítth.:us 
que lhe ditururn os primeiros nHwimentm c a 1.:ontaminaçno do Go~ 
verno pelo processo operacional, que jú pttSSlHI n ser du essência do 
regime. De niitla valeu o apelo do Presidente Castc\lo Brunco pnra 

'I\•'! 
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não mais se pôr em prãtica os processos revolucionários, mas que se 
passassem a viver os ideais da Revoluçrto. 

As promessas solenes de abertura c distensão sucede mais um re
trocesso, "numa cadência quejúleva muitos brasileiros a um total ce· 
ticismo quanto à recuperação do estado de direito ou da normali· 
dado democrática por evolução do sistema cm direção aos seus com· 
premissas iniciais. 

Hoje, o sistema acabou por fechar-se; impermeabilizou-se; tor· 
nou-se rcfratário ~ retomada de novos rumos em demanda de uma 
redomocratização das instituições, e da participação efetiva do povo 
nos destinos da Nação. 

Temos reformas politicas e temos a judiciária, baixadas em meio 
a decretos sobre inquilinato e férias dos trabalhadores. Estã, assim, 
salva a Pãtria e suas instituições! 

Não importa que tenham desabado a depressão, a apatia, e a 
descrença sobre o povo e seus representantes! 

Não importa que se tenha negado acesso não só ao MDB, mas à 
sociedade brasileira de se pronunciar através de um partido entre 
dois! 

Não importa que um colégio eleitoral, adrede forjado e 
concebido com o objetivo de permitir a arenização dos governos esta· 
duais, passe a olhar com olhos compridos para as cadeiras desta casa 
e seus respectivos destinatãrios! 

Nüo importa que até mesmo a capacidade de referendar me· 
didas conjunturalmente populares tenha sido negado ao Congresso, 
onde o Governo é majoritário! 

Não importa que os éditos reformatórios, tenha,m atirado para 
fora dos muros da cidade proibida o alcance do sufrágio popular! 

Está salva a Pátria, garantidas estão as instituições, facilitado 
está o processo de desenvolvimento do País! ' 

Nüo importa que os atas governamentais representem mais um 
ospasmo de hipertrofia da Autoridade e do Poder do Executivo, jus
tamente naquilo que ele tem de imediato, de direto c pessoal e que o 
podor da reprosentação popular quo reaparece por benemerência do 
Ato Complementar n• 103 não seja mais o mesmo. Não importa que 
o Parlamonto Brasileiro esteja ameaçado de jamais vir a correspon· 
der à figura jurídico-política que lhe deram no passado as Constitui· 
ções Brasileiras, e que continue a ser alvo de ameaças. de censuras, 
de punições, espoliado em seu poder logiferante, sem poder ox
pressar, como portador e porta~voz da vontade nacional, seus mais 
legítimos anseios e aspirações! 

·:o Congresso quo emerge do último uto complementar ostá 
completamonte redesenhado como instituiçüo, disse-o O Estudo de 
S. Paulo, em vibrante editorial. Cabe-lhe ser, doravunto, o rofê:m de 
uma trégua, a trégua que essa insondável justiça revolucionária so 
1uis impor. Poderã talvez voltar a ser um permissionário da função 
de legislar, desde que, evidentemente, jamais incorra para o futuro, 
no equivoco de tomar a permissão por competência própria." 

Sr. Presidente, Srs. Senadoros, mas, afinal para onde caminha o 
Brasil, mergulhado om problemas tão graves, que começam na 
ordem institucional para atingir também todos ou quase todos os se
tores vitais da vida brasildra? 

Hã ou não motivos para inquietações? - Som dúvida que sim. 
Senão vejamos: 

No campo educacional, basta que nos lembremos do libelo 
produzido nesta casa dia 27 próximo passado, pelo nobre Senador 
João Calmon, quando denunciou a existência de milhões c milhões 
de brasildros om idade escolar, quo permanecem marginalizados, de 
par com a situação dos professores primt\rios, alguns recebendo me
nos de 100,00 por mês. Mestres que deveriam receber um trata· 
mento cspocial pelos grandes serviços que prestam, mns que, 
incompreensivelmonte, estão relegados à situação de párius. pois não 
gunhnm pelo seu honrado trabalho, scquor para um magro cu fi: das 
manhãs. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte'~ 
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OS~~. L~Z,\RO il.·'t !-!)ZA (lv!Dl1 - GO)- Com pr;w:r, 
not'lrt! St:"n:tdor l·h·i!r1r f)i:t·· 

O Sr. ::t:w,- u: .. ~. ~.-'.f:h<.·. -~ JL\1 -- :--;olm: S!.!n~tdor, V. Ex•, 
pelo qu.: tuUn ir.t~i...::!, parc..:e que v~d. ~1gura, fllc:di;.ar o seu discurso 
por SdlHt'.~. Cll:t,>,'l!ll pd~) J;! t'l!Ltt.:•tç;~\); c, a propósito, V. Ex• valeu
se de uma d!at.,·:w (:,) ilu·.trt.: colcc::t Senador João Calmon, c Úunbêm 
de uni:l n:lt:r~n.:i:t r\:it~t pur um ~nhr.: Senador da Oposição, no que 
diz r..;:.rx~Ílll <Hl p:w:nnt:rttll d~.: salúrios de professoras, em alguns 
EstaLlns du Nort:.:, .. ;,Jbn.:tudo, no Estado de S. Ex• Inicialmente, 
quero di;_t:r que o ilustre rvlini!-ttro Ncy Braga veio uo Senado e, ao 
Cllntr[HilJ dt> qur.: pmp~1:.;itad:tmc:1lt: se afirmou, do que intencional
mente::~ propalou, S. E:-..~ se pronti/J..:ou a responder a todas as per· 
gunta:-. que lht.! f,ISSI.!m fl!it:.:s. yu;:ndo d;.t sua visita à Comissão de 
Edu..:~~~·:t.: .... :u1lh:~·c1u S. E:..f rM f'azl!r um relato preciso, com algaris
mos, l.:llf!l dadn'i t::-.l~tlí:,ticos que demonstram o trubalho do Governo 
da Rcmhu;:·w n11 sch)f educado na L Por outro lado, lá estavam ilus
tn:s n:rr~o:.'>t:ntantt:s da Orosiçào, c não ouvi, de nenhum deles, cm
hoJit ,:\'nirct~ncia nün lln:s falwssc, nem lhes f;t\ta, não ouvi de: 
nenhum dr.:les- i'epit~'- um:.: interpcluç~o. unw dúvida, que fosse 
rehatida irnedi:J::~m..:otll.! pd1.) ilustrt: Ministro Ney Braga, que, como 
titulu 1.L: tJas:~! d;J t:ctucaç~u. tem contirmado as suas altas qua
lidadL·~ Jc :11Jm;n!st:ador c homem púb!ic(l. Quanto il afirmativa refe
n:ntc :w p;tganJt:nto dc rr~)!'cs:;oras, temos de entender que não é 
propriam..:ntl: um rmbkm:t do :;c:tor Educ:Jçi'tt.l. Isso c:st.â mais di reta· 
mc:ntl: !iL!:tdo ...:t):n t) Jc:sc:r.vclvimt.:nto l:t:onümico do Estado, aqui 
n.:Ltt:Hin pelo illl~lrt.: s~n;..:Joi' /"~~:;nor M:tria. De modo que, no 
p:trtit:ui:lr. J11 prinh.:irl1 c:rll"llq.J(.!, j:t me parc:ct! que: V. Ex• não 
~.:n .. -.nHr~t:·:, ·~1uit:~·. h:!:-.-:~ ;1:1~:1 i'und:tlllL"ntar o seu cloqt!entc discurso. 

:.: s; ... : ... ~~: . .-\ ,:,u :.:;..·. ~:.:;.-_"'/.:\ (:Vi DB - Gü) - Eminente 
St:n:ld,or : L.:,:·,:r :~i;ts. ~-,.1,(.!..:; ,1qui u:n r':.~ to conjuntur:.~!, apenas 
su;l~:t·:·:-::~.~i~<·:n:..:. :'<'J'~~u:.: ,,;·a :-:··:··.:ndo, n~.;sta turdc:, di:scutir os pro
bkm;·~ c::..\ur;:~..::rln:ti:: L:1.1 ::::i\. í}u;•;'Jd,) o cmincnte Senador João Cal
r:i .. n ::-., •. :. -~:-.,·iJ~: ::.,pi ::·.·.i ma r:!SS:.H.!a. S. Ex• o fez de tal 

" Sr. .:·.·~ "• I ,'·. ' BAJ tFora do microfone.)-

!·kc· i' :ii' : .:.: " ;<( :\ ~ Jf,j ; ·'· 

, .. '. ·. 1M D!l - GO) - .\cho que 
\'. !:\'' :~·~ "\:t::,l: . .-;· (1ur: ,, )H1·,:-11·in \':inistro !'1>ssc convencido pelas 
critk~~~ dt; ~·:o.i:i. :,:~· :):.:n:u111r Jn:ln C:tlmt)n. ~stú a pc:dir demais. 

V nu c~J:I\i:IU:tr, Sr. :>r~:..,idr::tt·.:. 

Ni'Hl :: "-, (1 pl"lli:i-._·;n•t ,::: t:LIUC:\I;:tt1: ~o rrohh:ma. também, do 
.:11~1\~ de \'i,i;t nhlllStrll·'l~tl, c~a in!lur:..·:·ln palnpantc. São os c:sc:1ndalos 
Ctllt! t.:st:'hl :tc:;r:t·.:..:~:ndr~ ilt.:str: P:t!~. Sr. Prcsid~.:ntc, como, por excm
:1!·1. ,, ·.!,, :·r..:ch:tn~·:::Ll c~:.: 1)~ insti:ui1:t~n:s !inanct.:ir~Js qllt:, u meu ver, 
•:::ti'l<l ;, t:t.:ntti;l·i::r lln~:! di~!ll~(;;~ttl !;!ravt: na política nn~lnccira do 
(; "!1,) 

".-\tu:dmcnte, 13-l instituiç,i~~ fin~IIH:I!iras t.:'SiàlJ ~.:rnlh.1ui

J:t~".:'l c:\traiudicial ~.: no\'C soh intt.:rVt:nçi'to dirt:ta do Banco 
( ·~~11! I .d." 

tI '.1:~:; i-~ll c-.i-_:··:i\.'i:t. Sr. t'rcsidl'!llC-= sr~. Scn:lcJorcs? São os 
prtl!!r.ini.l'· ,_~,)c;~,· r:rtlu que i.!rnp:~~.:aram cnmn tl PRO:\LCOOL. o 
]>r,l::r:t:·.;,, ·-::.l~·rl:r:·:~,.·,:, :1 h.:rru\'Í:t d11 t\1.,'0 c t:tntos outros. E, a!inal 
di:(ol)1\:!\, ,1 qur..: '.':li ~~~m neste Pab'~ 

h r-.: Sr..:t1.:11-: i.' 

·; ,_ .. , >:, :q i'._.:._ ( ivlD H - (i O l - 1: videntcrnentc. 

11 tlll•' •.;·tn·vit:dll': !'<",ltri:t :t \', F\" qur.: nH: 
1,: dtl lllt'll :·;tt.."ttlt.'tlll<l, ;);tr:t lJUL' V. Ex• 

,,,,,:til' ,,nk111 t.:L'll:\\•lllit.::t no mt:u db
' .! ri.:r• , ·1,: 11 ,,l,.idi\ 11 p:·i:lt.:lp:dtk\la !iltde. 

Diz a Gnlclu t\.'h·rcmttil: 

"PORQUE:\ CJ:.,~o Pr-:D!U CONCORDATA 

íltJ!" FrL•f!{:rico Vnsconcelos, 
nusso cn\llndo u Curitibn 

O clc:vadn custo do Jinhdrn fui o principal motivo atega
dn pela Móveis Cimo S. t\. para explh:ar o fato de encerrar o 
cxcrddo de 1976 com prcjuíws de: Cr$ 6 milhões, num uno 
cm que as despesa:; financt:ir:t:-. chcg~!ram u Cr5 36,5 milhões, 
dt: um total de Cr$ 53.3 milhôe~; rc:!utivos aos gastos gerais. 
Essa leria sido a prindr•ll C<ltlsa do st:u pedidl1 de concordata 
preventiva, já de.:fc:rido, t.:Dm um passivo de cerca de 
CrS 230 milhões. Os números i'or:un fornecidos ontem por 
Diót!t:nes Stori, as~:es:-.nr clt: n.:l:t~Ur.:s púhlh.:as da empresa. A 
"mai11r indthtri:l do ramo mobiliário do País, conse
qí!cntcmcntc da Amr::rh.::t do Sul", conforme lcmbrou, com 
uma ronta de orgulho, ao dtar <! rcfc:r~ncia fdta pcla Fun
daçJL~ G~.:tl11io V•trgas. ~.:m 1975." 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar
te, nobre: Senador? 

O SR. LÁZARO BARllOZ,\ (\IDB - GO) - Quanto ao 
programa siderúrgico o Jorr.ul do Hr:!si:, edição do ct:a 29," dá conta 
dus di!iculdath::-. que o Governo ~:nfrenta, toda vez quc aqui chega o 
Diretor do Banw Mundial para fisc:11izar os finan.:i:tmentos concedi
dos. E a cada ve1. que ~1quck Di:-·:tor aqui ~ht:u.a. dcsculras são 
engendradas, a pontll de s.: criar co:t~trane:i!m·nto par;: o Brasil, no 
seu relacionamento externo. 

Sr. Pn.:sidl.!ntc 1.: Sr:-:. S•.:n:~Ul>rcs. n~.11 er:1 nt-:u l·:~_i :i~vo unalisar o 
qu:uJro I.!Cllncimi..:o. ncst~t t:Hdl.!, r:C'Il\1) j:'1 r!is~.:..·. S~.: -~~1brc: de falei, 
perfunJ.:tnri~tllle!ltl!, foi ;\f'li.!O:IS p:t:";l il":•).::tr. ::ir~i.\:1 •T:i~;. :ts \:Ontradi· 
çUr..:s Jo Clo\'~o;rnn. no l.Jl:l.! tan;~r.: :'1: ; ... ~;(!:.::tti•-':.1~-, i':::-a s~.: manter e 
aumentar :! concentraç~o dr.: pod:;r .:·· :'1:~.., ndo:; ~'' !::;ccutivo. Por
que. dm<tntt: algum t~l1lj"'ll, o l'::b1~ m;: :·~ ·:~\':-,t•r;ti:..'(l fr.Ji :tjustificati· 
va lJLII! (l GO\'Cr:w im'OC()IJ r!lr:· :·;:,:: ~.;:hlfnj(,! \.'nnccntraçào de 
pntkn.:s. \-l:ts, :ll~lH:!, j:'t nJu .':'.! r:ila ~~·l::i·: L'i'll !1 ;':"ID: j:'t nJo se: canta 
mais :t'> t!~lí:.:ia~ dn dc:s:;nvnlvim~·nt.ll~ • ~)~' :: 1H:\:,;kJr·,), 

Srs. Scnadt1:'c:'i. pl>r quc i~_-:L:'.' 

Est:'t, :1 meu Vl!r, a .:·,·id:;nci:t:- L;tt.: t: ;--,,.,,_, ~;,'1 ':~~ !'Jl: fortc quando 
:-.ll:ls plll~o;n~:ialidadcs s~n d~:~p:·n::.~:\' .. ~~:-. :· .. ...:..: (!l'l n:'ip~:iw do Estado 
:h)S st:us JirdtLlS de cido1J:tni~:. :1u ~~:ja, t;u:inJ,J tl~ dd:JJàos, fazendo 
uso dos ~t:u .... din:ilns. s:w. d~; !·~11<1, p~:l:1 ;n:~illf~.::;t:tç~to livre c em elei
çtlt:s limpas, nrist.:m dLl poder. F ..,() :1 tk::J<l~.·:-:\~.:i:; pi..::1a pode respei
tar esses direitos, '1tlt: :ts"icptrr:~m :1 r•~·.~. ~· prnmovem o verdaddro 
dt:senvoi\'Ímcnto. 

Isto pnrqur..: a clcmlH:ra.:i:~. :1t~ n::~ -;u;1~ ..:M:tr:1diçôes c nos seus 
crrns. só lc:m r:Jt.ill.!s dL: ~r:tmh::~:J t: :tlti\·c:. 

A propósito. cnt:lllltrr.:i l!lltt·e vcl!:u.~ :d;~rrfthin~. urn editorial do 
jornal O Cinco de ;\1arr.;n, cs~.:ritn h:t .t ~1n11·. pela p::n:t magistral do 
mt:u westadu:uw B:\tist:t Custúdio, :J:d:~.~~nJll n:-. e~dtndalos da épo
ca na grande \':~<.;:t,l :ltlrl:.:-amc:ri~.:an::. ~ ·] l·,titori~d tem o título "A 
lama que limr:1", ~ Yuu 11.:-l>l, p;tr~l qur.: a ntcmúria li•> Sc:nado o regis
tre c guarde, .:•>llhl p~:~.,·:t t.k ri.lrn \':dor p~tra o:-. ljlle ~rêem na democra
cia. 

!':l·~·.!·.· r~".:n 1!c: ~~··:~:!·~ 1h ·: .. ;~.,,!os t!nid,,~ vém protagoni
:tandn, q~::t~·-~ '1'.::.: ~lll:t:~··i\':'·.1::1tt:. c:;rct[t..:ulll~ nndt: o esc:.in
U:tln tk·snur!:: :·.tr:t 11 :111::~.:,1 ,.:::~ n1:Ji~ re:-.!!uardados pudores 
d:: n:tç:'ttl. !:tll :thriltk ' , .. ' ft,i \l l':tsn Ellshcr~!, ~~l!ll os scgrc .. 
dt''i dn :\·nt:':•'t'TI<' :r: .· .. 1 ::ttl•., Clllll\1 tunillrcs r,.:npidos dn 
pnlitka t:.\tt~rtt:t: nr:.~s~· \'1!tin1~' dhril ch!.!)!a Watcrgatc, tru· 
lendo O dl'Silhltt!ll:trn•::·,\1 ,[, .. l",!•;tU'> h(ts!CllS d:t fJOiítica in· 
krna til- ~~i,:t111 .. \~ u•.1:1 ,,, 'lkt:l ter rc:vd:tdn que aquele 
p:lis n;'tn est;"t ~::1·1·1, n:·· 
cl!.! l':.t:·t d1lt:llll' --- •· 

·· 1:1•1 lt:mpu lllO'itraram onde 
":· .. l·:.l n::ti•: .;ll'llll ct:núrio du 

~r:""'"'~·"~f'! 
'I , ··,•\ 
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~·ào !lagr:rda, Porque dc~vios como esses não apresentam 
idade nem ddadania. Jú demoliram impérios, já arruinaram 
pnvns, c prosseguirão calçando, silenciosos, os subsolos do 
1wdcr. Tamb~m as mazelas divulgadas não querem dizer que 
a naçrto amcricarm seja u pior, nem que as outras sejam mais 
honradas. Significam apenas uma coragem maior de expor os 
erros c os vidas que inquinam suas estruturas de grande 
potência. Essa mancha que ora se estende, imprudente, sobre 
a altivcl. da Casa Branca, poderá estar aluindo, calada, a 
impenetrabilidade do Kremlin, a tradição do Champs Elisées 
ou o principiante palácio de Uganda. Os episódios de Ellsberg 
c Watcrgate só empolgaram o domínio público por força das 
garantias asseguradas à imprensa nos EUA, onde, ao invés 
da punição de jornalistas que escavam as verdades incô· 
modas do governo, assiste-se à consagração do jornal denun· 
ciante, Washington Post, agraciado com o Prêmio Pulitzer de 
jornulismo. Isso tudo acontece numa terra onde o humilde 
funcionúrio Ellsbcrg e o pequeno juiz de primeira instância 
Murr<~y Murscin enfrentaram a fúria do próprio Presidente, e 
ganhar<~m. Exemplos assim é que fincam hoje, como quis 
ontem George Washington, as raizes dos Estados Unidos nos 
sólidos, perenes e claros espaços da democracia. 

M;Jis qut: tudo, os dois vexames do governo americano 
derramados na surpresa da humanidade prestaram inestimá
veis serviços h causa da paz e da moralização dos costumes 
politicas. Não hú como negar-se que a inconfidência de Ells· 
bcrg,tr:llt:ndo para o julgamento das ruas os mais constrange
dores recessos d:1 diplomacia americana, marcou o início do 
lim da :,!Ut:rra do Vietnà. Nem se duvide que a apuração de 
todo ~' cnntexto das imoralidades aliciais que estão vindo à 
ton:t no Grandc Júri de Watcrgate contribuirá para o sanea
mento da vida púhlica, não apenas na pátria de Lincoln, mas 
de todos os continentes. O l!nsinamento é um só, as inter· 
prctaçllcs ~que variam. Antes era a direita, histérica, vitupe
rando Ellsberg c a imprensa como instrumentos da esquerda 
para dt:smoraliznr o país cm suas frentes de guerra, quente e 
fria. Depois vem u esquerda. citando os incidentes de Water
gatc como prova detinitiva de que a maior nação capitalista 
cstú irrecureravclmcntc podn::, As duas ulas, cegas pela into
lerttncia scctúria, não percebem que ergueu-se ali o mais alto 
c:~nto da liberdade presenciado pela atual geração. Sobre 
tod"s as apreci.,çõcs, fulguw, como liçuo que fica, a posição 
do jui1. Murr"y no dcspacho denegando o pedido d:~ C"'" 
Brancu p~1r:1 punir Ellsbcrg e conter a imprensa: pemnlc a lei, 
n~o c=xiste nenhum ato ou documento do governo americano 
que não possa ser visto, apreciado e julgado pelo mais 
simples cidadão do pais. Oscilou o governo, tremeu a naçi'io. 
estrugiu o rovo. M;ts a Constituição permaneceu. lntocúvel, 

Balista Custódio" 

Senhores Senadores, 
!: preciso, o quanto antes, buscar estabelecer um forte compro~ 

misso nacional, cm que o povo volte a ser a fonte pura de emanação 
do poder. Ou, então, Srs. Senadores, continuaremos a vagur no 
limbo, comprometendo inapcluvc:lmcnte o futuro de nossa Pútria
Pútria que herdamos das gerações passadas c que temos o indecli· 
núvcl dever dt: lt:gú~la às gerações futuras - unida, cristã, sadia, 
desenvolvida c próspcr:1. Falo da união nacional. porque sem c\u niio 
hú como cstahclcccr c jurar o grunde compromisso cu paz de con· 
duzirwnos l1 Praia dos Salvados que é a da cstnhilidudc: institucional, 
que possibilite marchar juntos, povo e governo, pura a supcraçiio da~ 
dificuldades. 

Jú (]li!.! falo snhre a uniiio. Sr. Presidente, nüo creio demais rcpe· 
tir al]lli n célebre pc:nsamcnto do Pe. Antônio Vieira, quando se 
cxrrcssara num llllHttt:ntn de insriraçiio divina: 

"Tudo na villa consiste na uniflo: uma unifLLl de tí1hu:ts i: 
navin: uma unifto de pedras i: edifício; uma união de rovo i: 

exército. O navio sem unir10 é naufrúgio: o edifício sem uniilo 
é ruína c um exército sem união é desfecho. E o próprio 
homem cuja vida consiste na uni~o do corpo c du alma, com 
a união é homem, sem a união é cadávcr." 

Srs. Senadores, todas as nações têm governo, o que prova que: os 
~ovcrnos mud~m e as naçôcs têm car{lter de perenidade. t: talvez por 
1sso que um dm, numa manifestaçiio de: humildade e de respeito ao 
povo, travou o Imperador Dom Pedro 11 com um seu ministro -
niio me recordo se Cotegipc ou S. Vicente- um diálogo singular. O 
Ministro dizia ao Monarcu: 

"V. M. niio tem o direito de arriscar o futuro do trono c 
da su<~ dinustiu, nomeando republicanos para cargos pú

blicos." 

Ao que o Imperador respondeu: 

"Sr. Barão, a N açf10 que se governe a si mesma. E, se o 
povo não me quiser como imperador, ird sc:r mestre-escola." 

Aquela, sim, era a manifestação de um estudista que sabia gover
nar. E como é difícil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a arte de gover· 
nar, pelo menos de governar com sabedoria. E governar com sabe· 
daria é aderir à vontade nacional, vigiar o presente, antever o futuro 
e não agredir a Históriu: mas abebcrar·se n~1s lições de que:~ farta. 

Há que se respeitar a vontade da Nação c com da caminhar de 
braços dados, liderando-a e não tangendo-a: construindo assim uma 
união sólida entre o governo c o povo, ou nf1o haverá grandeza no 

porvir cus forçus positivas da nacionalidade se espalham e se perdem 
em redemoinhos desarvorados, tal como as folhas mortas no inverno 
que os ventos d;:~ primavera sacodem sem dircção e levam rumo ao 
nada. 

Srs. Senadores, 
Para não extrapolar o tempo. ponho tim ao meu discurso, dizc:n· 

do ao Senado que, no que eu disse, está expresso apenas um pouco 
do muito que me oprime o peito, me entristece a ulma e me enche o 
ct:rebro de angustiantes preocupacõc:s, a meu ver mais do que proce
dentes, mais do que legitimas, quanto ao presente e muito mais 
quanto no futuro da nossa Pittria. Muito obrigado. (Muito bem! 
P"lmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR. OS IRES TEIXEIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENT8EGVE .:1 R E VIS,) O DO ORADOR, SERA PU
BLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, quero agradecer ao nobre Senador I ta· 
mar Franco, qUt: me permitiu falar antes de S. Ex• para fazer uma 
hrcvc comunicação. 

A minha vida parlamentar tem sido marcada por uma perse
vcmnca que, em certos casos, reconheço impcrtinente c att: dema
siado indsiva. Mas, não sei por que innuências recônditas, toda vez 
que deparo com apelo de funcion(trio público, sinto-me tangido por 
uma VlH.:açào incoercível de defensor dos menos favorecidos ou injus
tiçados. Em verdade, Senhor Presidente, na muioriu dos casos, ao 
recchcr uma reclamucfw dessa ordem, verifico que, de fato, sempre 
procedem, cm grundc parte, os motivos determinantes do upelo. 
A~wra mesmo, chega-me i1s mãos uma situação que reclama justiça 
c. snhn:tudo, compreensão de certas autoridades de nosso País. Re
l'iro~mc aos professores do Colé-gio de Aplicuçào da UFPJ, deno
lllÍilildns licenciados, que t~m como função prccípua atender uos 
licenciandos cm suas aulas prútit.:as, cm utividndc de nlto vulor didáti· 
Cll·pcdagl,!dco, Todos conhecem c reconhecem o extraordinário 
nivcl de clidência tlcssc cducandúrio, circunst[lnciu que o coloca em 
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posição privilegiada no :lmhito do ensino em nosso País. Pois bem, 
Sr. Presidente, chcgn no meu conhecimento que, até hoje, os profes
sores do Colégio de Aplicaçiio da UFRJ não lograram efetivação de 
seu enquadramento, nos termos da nova Classificação de Cargos que 
domina toda a administraçõo federal, quando até os funcionários da 
UFRJ c os do próprio cducandário jâ obtiveram a sua Classificação 
c enquadramc:nto. 

Essa situação irregular tem prejudicado os dedicados profes, 
seres do Colégio de Aplicação, uma vez que, até no que tange ao 
recente aumento de vencimentos, a incidência dos 30% se operou so
bre os níveis desatualizados, em vez de atingir os novos níveis da 
Classificação de Cargos, como deveria ocorrer, caso já tivessem sido 
enquadrados. 

Essa situação vexatória e prejudicial não deve persistir por mais 
tempo, sob pena de instaurar-se um estado de permanente intran
quilidade para aqueles eficientes e operosos professores que, reconhe
cidamente, dão tudo de si à ingente tarefa de educar a nossa moci· 
dade para as complexas missões que lhes caberão no processo de 
desenvolvimento de nossa pátria. 

Faço, assim, Sr. Presidente, apelo ao Sr. Ministro da Educação, 
o nosso eminente ex-colega Ney Braga, no sentido de que interceda, 
com a sua autoridade e espírito de justiça, em favor de uma solução 
urgente que satisfaça aos reclamos da valorosa classe de professores 
do Colégio de Aplicação da UFRJ. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG). Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eleito Senador pelos mineiros, chegava eu ao Senado Federal 
como um dos representantes da vontade de um povo que sempre fez 
ouvir sua voz nos mais importantes instantes da nacionalidade. 

Dizia eu, Sr. Presidente, no primeiro pronunciamento nesta 
Casa, que o meu trabalho seria a precisa continuidade da plantafor
ma que, ao lado dos meus leais companheiros, defendi ao longo de 
minha campanha e principalmente a defesa dos altos interesses de 
Minas Gerais, cujos assuntos tenho tentado abordar sob o enfoque 
nacional. Lembrava ainda que o fenômeno da última década no 
Brasil é o crescente hiato entre o pensamento político-sociológico e o 
pensamento dos atares políticos diretos e institucionais. Aqui chega
mos, Srs. Senadores, cheio de fé e esperança. O Governo do 
Presidente Geisel havia presenciado o processo culminado a 15 de 
novembro de 1974 com serenidade c, mais ainda, assimilado sem 
traumas os seus resultados, antes considerando-os mais legitimas 
que acidentais. 

Com o decorrer do tempo, entendíamos que o Governo poderia 
dotar-se de um suporte político c distinguir no horizonte alternativas 
que pudessem instaurar um modelo poHtico menos coercitivo c mais 
imunizado às criticas de setores ideologicamente descompromissados 
com ele. O nosso objetivo é a restauração da normalidade democráti
ca, fundada nas históricas conquistas que expressam a dignidade da 
pessoa humana c codificada nu Declaração dos Direitos do homem, 
da ONU. E nunca é demais lembrar as palavras do Presidente 
Castello Branco: "A Revolução de Março de 64 surgiu para defender 
o primado do Direito e o respeito à Lei". 

A nossa atuaçõo é sempre feita dentro da legalidade instituldu e 
vigente. O instrumento que possulmos ó a atividade politica, traduzi
da cm reivindicações e proposições. Pretendemos e deveremos ser os 
delegados populares da crítica independente, da fiscalizuçi\o que não 
concede c da sugcst1\o que constrói. 

Pcnsúvamns, Sr. Presidente, que a alternativa democrática 
dependeria da ARENA c do MDB. A chamada Reforma do Judiciá
rio veio mostrar n cnntrúrio, O Congresso Nncionul t colocado em 
recesso. llojc, é mais filei I colocar u vontade nacionul cm recesso, por 
culpa nos:-;a, do que substituir Ministros que a todo instante estilo u 

dizer que a innaçào est{\ sob controle, que teremos mais petróleo, 
que não vamos mais importar reijiio e cebolas e que a correçào 
monetária é um mal necessário. (Muito bem!) 

Fecha-se o Parlamento! No meu entender, difícil é sua abertura, 
não para os que assim procederam, mas para nós Parlamentares. A 
punição - é preciso ter a coragem para reconhecer - foi 
humilhante. Somos os mesmos figurantes num Congresso sujeito à 
faléncia institucional. 1:: necessário comparecer, perante a opinião 
pública do Phís, e dizer que nossas casas estão mais esvaziadas. Não 
podemos esconder do povo que o fim do recesso foi um dia de 
consternação, que continua a cada instante ... 

Lamentável, Sr. Presidente, é que queremos aparentar como se 
nada tivesse acontecido. Para alguns não há frustrações ou constran· 
gimentos, pois afinal o Congresso foi reaberto ... 

A rotina, entretanto, será a mesma. A falta de renovação de 
métodos permanecerá e a racionalização das nossas atividades 
existirá somente nos compêndios de organização de trabalho. 

O Quorum foi reduzido. Antes, as regras só poderiam ser altera
das quando somando o número de votos capazes de renetir, não um 
ato de força da maioria parlamentar, porém manifestação 
particularmente expressiva da vontade do Pais, como nos diz o ex· 
Ministro Seabra Fagundes. O Quorum reduzido, ótimo! O resto não 
importa ... 

O Presidente Nacional do MDB, Deputado Ulysses Guimarães, 
diz que não vê sentido nas reformas, condenando-as, criticando o 
colégio eleitoral para eleger indiretamente Governadores c um terço 
de Senadores. Afoitamcnte, independente de deliberação maior, jâ 
hã movimento contrário às suas palavras. 

Outros pensam na prorrogação de mandatos. Prefiro nem 
comentar tal aberração: realizada, nada mais restaria ao Congresso, 
Sr. Presidente. 

Outra prorrogação, a dos Diretórios, lamentavelmente está para 
ser efetivada pela ARENA. Concretizada tal idéia, pouco restaria 
aos partidos quanto à sua renovação. E a renovação - sabemos 
todos - é a vida de um partido. Ela instrumenta as agremiações 
políticas para a sua dinamização e vitalidade. Sem alternância de 
seus quadros, estas tendem a se cstiolar e decrescer, caducam, 
Sr. Presidente. 

E ficamos a indagar se, diante de tanta prorrogação falada c 
pretendida; de tanto se querer prorrogar, para se manter, os pró· 
prios partidos, num processo de efeito justamente contrário c invcr· 
so, não estariam, eles mesmos, apressando a sua destruição. Se. a 
ARENA e MDB não modificarem a atual realidade brasileira, a via 
de uma regressão politica continuará a ser um risco efetivo. 

1:: por isso, Sr. Presidente, que o Governo acha fâcil fechar o 
Parlamento, editar reformas, pois no fundo as acomodações surgirão 
c a moral tartufiana prevalecerá. 

Se o presente está assim, busquemos um pouco, no passado, 
algumas luzes c esperanças para o futuro. 

Lembremos a lição de Lafayette, signatário do manifesto 
republicano de 70, ao apresentar o Gabinete que chertava em 83 
invocando expressamente o concurso da oposição, dizendo que esta 
devia existir, para critica, para controvérsia, para censura, pura 
embate e para choque das idéias ... 

Lembremos, também, Ouro Preto, que a despeito dus condições 
especiais que assumiu o poder, aprescntav:1 programa de talliberulis· 
mo que um Deputado exclamou ao ouvi-lo: "1:: o começo du 
República". 

Recordemos mais uma vez a voz de Teófilo Ottoni: "O culto da 
liberdade não precisa ser interrompido para que a Naçilo prospere, 
nem as instituições livres são incompatíveis com u experiência da 
organização politica". 

Fulu-se na época atual cm primeiro desenvolver o Pais 
economicamente, como se fosse possível esquecer a liçUo do grande 
mineiro, ditada hú cerca de 100 anos atrl1s. 

Dlvidn ex.ternu que cresce no ritmo de 8% uo ano, ou seja, ao 
valor du taxa média de juros, duplicnrú em 9 anos. E uma inflaçl'to 
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confessada de 45% começa a corroer a tessitura cconõmica c moral 
da sociedade, como nos diz Rubens Vaz da Costa. Teimam en1 nilo 
entender que um Pais com uma estrutura politica cstãvcl, mais 
facilmente vence as suas dificuldades. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer, nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Itamar Franco, 
devo viajar ao meu Estado nesses próximos oito dias. Estou a me 
perguntar o que vou responder ao povo do interior do meu Estado, 
quando me interrogarem por que eleição indircla para um Senador c 
eleição dircla para outro. Porque, na realidade, até agora, não estou 
sentindo condições de ter possibilidade de dar uma resposta coerente 
ao meu eleitorado, Nilo estou em condições de, honestamente falan
do, responder a quem me indagar o porquê da eleição indircta para 
1/3 do Senado e eleição direta para outro terço, o porquê desses dois 
pesos e duas medidas; porque um vai ter o direito de vir para esta 
Casa sem ter o privilégio de disputar, na praça pública, a confiança 
popular e ganhando esta, através do sufrãgio o voto, eleger-se Sena
dor. Eu perguntaria se V. Ex• jã, realmente, tem algum argumento 
plausível que possa responder ao seu eleitor lã de Minas Gerais. 
Francamente, não tenho resposta para o eleitor do Rio Grande do 
Norte. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O Senador llamar não é 
o autor dessa monstruosidade, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Paulo Brossard. 

Senador Agcnor Maria, acho que a inteligência de V. Ex• não 
encontrará explicação. Só vejo uma, Senador Agcnor Maria: a 
acomodação do Congresso Nacional. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) - Não posso me furtar de 
trazer a minha palavra c saudar a fidelidade de V. Ex• àquela estirpe 
libcrtãria dos mineiros. Nesta Casa, onde o "arrochcado quaresmal" 
se tornou mais evidente, nos últimos tempos a melancolia toma 
conta de todos os libertários da Pãtria. Mas nem tudo eslâ perdido, 
Excelência. Vejo, percebo que V. Ex• i: também portador daquela 
chama votiva das Minas Gerais c continua acreditando que este Pais 
ainda confia no Liberta• quae oera tamem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - No momento em que 
silo feitas tantas indagações c que o nobre Senador por Sergipe, 
Gilvan Rocha, enaltece com justiça o espírito democrático do povo 
mineiro, vem-me, assim, à lembrança, a vontade de perguntar qual a 
decisão, por exemplo, do povo de Minas, no municfpio que V. Ex• 
dirigiu -e, nilo tenho dúvida, com cficiéncia c brilhantismo - no 
que diz respeito às últimas eleições, de 1976? 

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB- RS)- Permite, nobre Senador 
Itamar Frnnco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
pruzcr. 

'· !" i•/ "' '• j 

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB- RS)- ll próprio da democracia 
que o povo aprecie seus governantes com toda a liberdade. Mesmo 
cometendo injustiça, mas com liberdade. O que é estranho é que se 
pretenda tirar do povo o direito de escolher os seus governadores c 
os seus senadores. Isso é que é estranho, e não provoca nenhuma 
inquietação. (Muito bem!) 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite-me V. Ex•? Nilo 
formulei pergunta ao ilustre Senador Paulo Brossard. Se ele csli· 
vessc com a palavra, eu formularia a pergunta a ele. V. Ex• nilo deve 
deixar que outros respondam por V. Ex• V. Ex• estã com a palavra, 
eu lhe fiz a pergunta, V. Ex• me responde ou não. Agora, se V. Ex• 
quiser, pode socorrer-se das palavras do eminente Senador Paulo 
Brossard. Outrossim, devo declarar que a minha pegunta não teve 
malícia mas a intenção de provar que também em seu grande Estado, 
o povo apóia a ARENA. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) -Em primeiro 
lugar, pediria apenas a V. Ex• que se conduzisse mais parlamentar· 
mente. Se V. Ex• diz que estou com a palavra, cabe a mim dã-la a 
quem cu quiser. Então, quando me foi pedido o aparte pelo Senador 
Paulo Brossard, cu lho dei, não para que ele respondesse por mim, 
Excelência, embora fosse muita honra para mim que o Senador 
Brossard respondesse ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Evidentemente que 
V. Ex• não precisa do auxilio de ninguém. Somente pedi licença para 
interferir no debate. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Seria muita 
honra, Senador Paulo Brossard. 

Mas, vou responder a V. Ex•, Senador Heitor Dias, se bem que 
o Senador Paulo Brossard jã o tenha feito. V. Ex• extrapola da 
minha fala para perguntar, maliciosamente, o resultado das eleições 
na minha cidade de Juiz de Fora. Cidade, Excelência, que pude ter a 
honra de governar duas vezes, por eleição direla, participando de 
duas campanhas eleitorais. Não perdi nenhuma eleição. Mas, note 
bem V. Ex•, numa campanha dircta. E, numa campanha direla, 
também, nestas últimas eleições, o povo da minha cidade resolveu
note bem, Excelência, depois de I O anos de governo do MDB rcsol· 

vcu experimentar o governo da Aliança Renovadora Nacional. Veja 
V. Ex• a beleza da democracia, quando o povo, chamado às urnas, 
num confronto dcmocrãtico, pode, na sua alta sabedoria, indicar os 
seus representantes, c não como agora, sendo-lhe imposto indircta· 
mente, inclusive, Senadores para o Senado Federal. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço o aparte do 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Nobre Senador, cu gos
taria, jã que o ilustre Senador Heitor Dias estã interessado cm nú
meros eleitorais, que S. Ex• lhe fornecesse, c no Senado, o resultado 
da eleição do Governador de Minas Gerais c do Presidente da Repú
blica. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Vou responder u S. Ex•, 
não vou me socorrer de ninguém. lniciulmcnte ... 

O SR.1TAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nobre Senador, 
V, Ex• vai me permitir ... 

O Sr. Heitor Dlns (ARENA - BA) - ... devo declarar que us 
eleições dos Governadores, feitas depois da modificaçi\o do pro· 
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cesso, o J'~lr:tm par:t 111dos os Governadores do Brasil. ,\ssim foi pura 
o rcrresentantc do i\IDB, no Hio de: Janeiro; as>tim foi para o Govcr
nadonln M DB, ..:m Min:ts Gc.:rais, ambos eleitos cm clciçUo indireta. 
Vou dar, agora, um subsidio~~ V. Ex~. cn~aminh:tdo o.w ilustre Sena
dnr A~ethlf 1\-lari:t. 

O SR. I'!',\ MAR FR,\NC:O (MDB- MG)- Subsídio que não 
pedi, Exu 

O Sr. Heitor llins (A R ENA - !lA l- Nno. nobre Senador. Eu 
e~lnu dando o subsídio é para o Sr. Senador Agenor Maria. S. Ex•· 
est:í attinitn para responder a possiv~.:is pergltntns que se lhe fnçum no 
seu Estmlo n~tl:tl. Eu entendo pcrfcitanwnte que uma modincaçào de 
nnrnws possa causar impacto. NUa discuto o assunto, mas direi a 
S. Ex• que o Presidente F\1rd chegou ft govcrnança dos Estados 
Unidos da Amérh;a do Nortc por dccrcto, porque foi escolhido pelo 
Presidente Nixon, uma vez que o seu Vice-Presitlt:nte, Spyro 
Agncw, havia n:nunciado. E, por sua vez, ~l Prcsid~ntc Ford esco
lheu. por dccn:lo, para Vicc-Prcsidcntc, t) Scnador Nelson 
Rockcl'dlcr .. 

O Sr. Puulo llros.ml (MDB - RS) - Permite um aparto, 
nobre Senador'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer. Apenas vou responder ao Senador I leitor Dias, antes que 
diga qu~ vou me snct.lrrcr de V, E:'<.• 

(Dirigindo-se :lo Sr. Senador Heitor Di;1s.) Ê pena que V. Ex• 
não busque oulws c.::<t:mpiDs na histôria :1mcricanH. 

Com muito pn1zcr. nnbrc Scnalhlr P:111lu llrossard. 

O Sr. l'uuln Brnssurd (MDB- RSl- ,\ legislação de vários 
povos aprcsc.:nta a sua singularid:u.k. /\ ~:onstituiçào ~us.tilhista do 
Rio Grande do Sul. do 14 de j11lhu de I R 'li, t"mhém facultava ao 
Presidente do E:a:1do nonH!~Ir ~) vhx~-p!'l!sidl!nte. E nem por isso quer
me parecer qut: esta regra deva sL!r cstahtlcc:ida como padrüo. 

O Sf<. ITAMAR FlU.NCO (tvíDi~- rvJG)- Muito obrigado 
a V. Ex~ mais LlllW vez, 

O Sr. L•íznro Burbozu (lviDil- GO) - V. Ex• mo permite, 
nobre Senador Itamar Pranco'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDil- MG) -Com muito 
pmzer. 

O Sr. L1izuro Uurbnzu (MDD - GO) - Senador Itamar 
Franco, cm primeiro lugur, quero congratular-me com o discurso 
que V. Ex~ faz, brilh:tntcmcntc, nesta tnrde c lamt:ntar um fato: é que 
nào se considera um rnal u fragilidade das instituições vigentes sem 
méritos c sem grundezas pan1 govcrnantc:s c governados, mas se 
considera fato grave criticJ-la, t:llmo sc: o silêncio sobre esse assunto 
incômodo c tão grave pudc:sse contribuir de alguma forma para o 
reencontro c.Jos destinos do Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador, pela su:.t contrihuiçiio uo meu pronunciamento. 

Continuo, Sr. Presidente, t gostaria, neste instante, de pedir n 
atenção da Aliança Renovadora Nacional para dois nomes de Minas 
Gcruis, dos ~rundcs lihcruis que vou citar agora: Pedro Aleixo e 
Milton Cmnpos. Vuu - ugoru, sim, Excelência - me socorrer de 
Pedm Aleixo o Milton Campos. 

CitcnhlS dob libt:ruis da história recente.! das Minas Gernis: 
Pedro Aleixo c Milton Campos. 

Pedro Aleixo, nu Assembléia Constituinte do 1934, a 15 do 
março, dizia; "O que sei ~ que, na lu tu de todo dia, no conflito de 
tt~dns _o:; in~ta~ltcs, ~ nn tc.Xh) das dcdaracô~.:s do direito que o 
crdad;to oprmllt!n vai bu~t.:ar remédio contra a opressão". Ainda do 
libcralmim.:iw, t;ttt 11>:17, quando da JissolucUo do Poder Legisla
tivu: ''S~:!t_llur Pr·~:•.tdt•nlf: da Rr..:p(Jblica; Lt·vo a V, Ex~ o meu protesto 
cutt\r;l r..:kr·id,J:, ;dtl:, 1: l'~.p~.:ro que o Br~1si\ sabcrú fazer justiçu U 
lt<lllt.:stid.ttk, :1 fiddld;~<k, :'1 lisura, i1 opcrosidatlt: c ao patriotismo de 
·;~o:tn õ1:p1·: .>;iiLIIJI.;•," 

E ainda, Sr. Presidente, lomhrando ainda Pedro Aleixo: 

"lO para cumprir doliboraçno tomada por lihortadoros c 
udcnistas que Pedro Aleixo assume u tribuna hít 30 de maio 
de 19tl2: "As agressôcs contra a dignidade, o decoro c a 
rcputaçUo do congresso, não constitui sequer originalidade 
dos dias que vivemos." 

E aqui vai, talvez, nobre Senador Agcnor Maria, u explicação 
que V. Ex~-podcria dar ao seu Estado, lembrando estas pu\avras do 
grunde Pedro 'Aleixo: 

"E as lois que poderiam s•:r inspiradas c promulgadas, 
somente tendo cm vista razões de ordem plrblica, sem influên
cias particularistus ou pcssoais, trazem o endcréço dos 
interesses individuais." 

O Sr. Heitor Dius (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
apurtc'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra
zer nobre Senador. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Quero intervir upenus 
rara fixar a minha posição. Não penso V. Ex• que ou ache que esse 
processo deva ser permnnente. Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vossa Excoli:ncia 
já melhora um pouquinho. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Entendo que estamos 
vivendo um período de exccçito, e é do interesso da Revolução, - e 
nesse sentido elu foi feita - aprimorar, o regime ainda que com 
determinada oscilações, mas sempre sem perder o fio da meada, sem
pre procurando atingir o objetivo colimado. Porque não somos nós 
aqui que dizemos que não estamos vivendo uma democracia plena. 
Não i: também a Oposição apenas. 1: o próprio sistema revolucioná
rio, é o Governo da Revolução que proclama não estarmos vivendo 
um período de plenitude democrática. Desejamos, queremos que a 
Democracin se nrme, se fixe, mas, em verdade, muita coisa do passa
do é absolutamente saudosismo. A realidade do mundo é outra, e, 
por isso mesmo, exige novas formas e novas composições. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Creio que V. Ex• 
disso tudo: vivemos sob exceção. Não precisaria nem que eu 
respondesse, não há o que falar. 

O interessante é que V. Ex• chega, agora num ponto 
importantíssimo do meu discurso, ao dar esse aparte. Vou então lem
brar u V. Ex•, com saudosismo, com respeito e com admiração, o 
saudoso Milton Campos, com estas palavras. 

Em seu pronunciamento feito aqui no Senado Federal - note 
V. Ex• u data, não tão longe, não tão passado- em dezembro de 
1969, ussim dizia Milton Campos: 

"Cumpro distinguir entre revolução c seu processo. A 
revolução devo ser permanente como idéia c inspiração. para 
que, com a colaboração do tempo c invocada pacientemen
te, possu produzir seus frutos. o processo revolucionário há 
do ser transitório e breve, porque sua duração tendo à 
consagração do arbítrio, que elimina o direito, intrnnq'Uilizn 
o cidadào c paralisa a evolução do meio social. O que urge 
institucionalizar, portanto, é u revolução c não seu processo. 
Ora, u edição de atos institucionais pode servir ao aspecto 
processual da revoluçüo, mas não é necessário à sua substân
cia, upós mais de cinco anos a contur da vitória do 
Movimento de Murça. Foi por isso que, paru não fazer histó
ria o só mo referir il fuse atuul •. divergi do AI-5o, com maioria 
de razào, de sua consoqUéncia que foi Al·12, o qual alterou 
de muneiru desnecessária e injustu'u ordem du vocação suces
sória na Prcsidi:ncia da República, impedindo o exercício da 
interinidade pelo legítimo titular, que era, por sinal, um ho-1 
mem cheio de scrvicos. como o Senhor Pedro Aleixo." 
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Estas recordações a V. Ex•s, do grande Milton Campos. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Com prazer. 
O Sr. Agcnor Maria (MDB -'RN)- O nobre Senador Heitor 

Dias citou-me, a respeito de meu aparte. Na realidade, meu aparte 
tem um motivo de ser porque eu acredito, -c a classe politica tam
bém - que essa eleição indireta para uma parte do Senado, ou seja, 
um terço do Senado, c a outra dircta, é uma maneira subliminar de 
diminuir o Poder Legislativo, de agredir o Poder Legislativo, de criar 
um sofisma dentro da classe política. lô: uma maneira, enfim, de nos 
deixar realmente na situação em que eu me encontro: de não saber 
dizer ao povo do meu Estado o parqué de um fulano ter direito de 
ser eleito, indirctamente c outro não ter esse direito, tem de ser eleito 
diretamente. Esta é a minha preocupação. Confesso a V. Ex• que ela 
se faz presente porque ela representa a preocupação do Poder 
Legislativo, porque acredito que este Poder precisa guardar, acima 
de tudo, suas prerrogativas, seus sentidos de sensibilidade c de ética. 
E fica numa situação muito difícil aquele Senador que terá o privilé
gio de ir para uma tribuna, numa eleição, já eleito antecipadamente. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Preocupação 
válida a de V. Ex•, que é a de todos nós, Senador Agenor Maria. 

Onde estão os liberais deste Pais? Dentre essa gente, palpitam 
ainda, como antes, os mesmos ideais sagrados da liberdade? Gente 
que tem "o entusiasmo das crenças profundas, bem como a energia 
que deve ser a virtude das almas fortes". Para onde foi o liberalismo 
Sr. Presidente? Não o liberalismo das frases sonoras, atmosfera da 
incultura e veiculo da demagogia. Nem o romantismo politico, cujas 
abstrações fogem ao quadro das realidades, mas aquele liberalismo 
que resiste à hipertrofia do poder, impedindo-o de se fortalecer até o 
despotismo. Pergunto eu, onde estão estas vozes? Caladas ou 
sufocadas'! 

Por que, Sr. Presidente, vozes que precisam ser ouvidas, que são 
respeitadas, acatadas na nossa Pátria, permanecem quietas? 

Pergunto novamente, elas estão caladas ou sufocadas? 
Como parecem longínquas, as palavras do Presidente Petrônio 

Portella na reabertura do Congresso! Palavras de afirmação 
legislativa; expressões de um legislativo vivo e de tanta significação. 

Assim dizia o Senador Petrônio Portella: 

"Por sobre as nossas fraquezas e decisões de temores 
individuais alteia-se a Nação no império dos seus man
damentos soberanos, na inspiração de sua história, fontes de 
nossa meditação a impor-nos fidelidade ao escolhermos as 
alternativas do presente, certos de que o que estamos a rea
lizar importa inafastávcis compromissos com o amanhã." 

Como essas palavras parecem longínquas, Sr. Presidente! 
Nas nações' mais democráticas, mais civilizadas, mesmo com um 

executivo forte, o órgão legislativo mantém a sua vitalidade. E o nos
so, Senhor Presidente, o que está acontecendo com ele? 

Bastaria somente proclamar, sem transigências com os totalitá
rios da direita ou da esquerda, que ni\o existe democracia sem 
congresso? Não, Senhor Presidente. Nilo seria hora de lembrar o 
poeta: "Podeis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira, mas 
quem poderá proibir a calhandra de cantar?". 

O caminho simples, reta e legitimo, que conjura as crises é a 
convocaçilo de uma constituinte. Mas antes dela, Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, por que ni\o cumprimos - nós parlamenturc~ 
da ARENA e do MDB- mais rigorosamente com as nossas utuuis 
obrigações? 

Vamos, por exemplo, regulamentar com urgência o art. 45 da 
Constituiçílo: 

- Reunir o Conselho dos Direitos Humanos; 
- Rucionuliz.ar nossos trubulhos~ 

- Exigir das Comissões Permanentes através da dele
gação tácita, estudos e levantamentos dos problemas nacio
nais: 

- Maior aproximação com o Tribunal de Contas da 
União; 

-Maior fiscalização dos atas do Executivo; 
-Maior comunicação com a população; 
- lutar contra os decretos-leis, rejeitando-os quando 

desnecessários e contrários aos interesses do povo e da 
Nação; 

-exercer nossas prerrogativas com independência, não 
deixando para o executivo todo o controle dos jornais, rádio 
c Televisão. 

Como é interessante observar alguns líderes católicos vcrbe
rando contra o divórcio, mas defendendo a Lei Falcão e esquecendo 
ele por certo essas palavras do Papa Paulo VI: 

"Todos os homens de boa vontade são convidados a um 
trabalho conjunto, para que os meios de comunicação social 
contribuam para a procura da verdade e afirmação do 
progresso humano!" 

Em 1974, num instante dado, o povo chamado a votar, exerceu 
com liberdade sua ação cívica. 

Em 1976, proclamou-se aos ventos c ao sol, a vitória muni
cipalista da ARENA. O povo havia referendado a atual política 
brasileira. 

Em 1977, face ao desenvolvimento económico e social, ao 
superavit da balança comercial, aos contratos de risco, à innação con
trolada e aos aplausos gerais de todos os Estados e dos Gover
nadores, só poderíamos imaginar, na hora do teste das urnas, que o 
resultado seria, mais uma vez, favorável à ARENA. 

E o que aconteceu, Srs. Senadores? 
-cm 1978, não hú rádio e televisão; 
-em 1978, não haverá eleições pura governadores; 
-em 1978, não haverá eleições para 1(3 de senadores; 
-em 1978, adia·se o confronto das urnas, o confronto demo-

crático, relega-se a plano secundário o pensamento popular, mas con
tinuaremos afirmando em 1977, e não sei até quando, o apoio decisi
vo da massa à atual realidade brasileira. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra· 
zer, Senador Mauro Benevides. 

O Sr, Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Itamar 
Franco, à exccçi\o do modesto discurso que proferi, untes da Ordem 
do Dia, sobre temas cconômicos, nossa Bancada escreve, na tarde de 
hoje, uma extensa c brilhante página na história das lutas democrá
ticas do País, com os discursos de V. Ex• c do nobre Senador Lázaro 
Barboza, que antecedeu a V. Ex• imediatamente, nesta tribuna. Mi
nas Gerais, que tem gloriosa tradição u zelar, na defesa dos postu
lados democráticos, projeta-se, ainda mais, nesta hora, pelo excelen
te pronunciamento de V. Ex•, que nos deixa, realmente, embeveci
dos e engrandece o Senado da República. As nossas congratulações u 
V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Mauro Bcncvidcs. Agradeço as palavras carinhosas de 
V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente, perguntando à Casa: 
Estará o nosso Parlamento envelhecendo? Se é vordade, trágico 

é seu crepúsculo, c a tragédia maior será para a Naçílo, tentemos, Se
nhÔr Presidente, suir du chamada ''consciêncin du imobilidade", 
despertando as aspirações liberuis que, no momento, parecem t:xaus
tas e adormecidas. 
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Sr. Pre.<idente, Sr.<. Senadores; no interior, numa pequena ci· 
dndc de Minas, durante minha campanha pura chegar no Senado, 
pernoitei em uma fazenda. O fazendeiro, homem do Governo, 
volvendo os olho.< para o céu mnnchetndo de estrelas, lembrou os nn· 
tigos navegantes 4ue por elas se orientavam. E me disse: "f!. hora do 
Governo buscar novos rumos".Isso, em 1974. 

Quem dera, Srs. Senadores, que numa noite dessas, o nosso Pre· 
sidente da República abrisse uma das janelas do Pnlãcio da Alvo· 
rada~ olhasse as estrelas e recordasse o poeta: "Quando um dentre 
vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrãs, alertando-os contra a 
pedra traiçoeira, sim, ele cai pelos que caminham adiante dele, que, 
embora tenham o pé: mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pe· 
dra traiçoeira". Eu posso remover a pedra traiçoeira, eu posso 
mudar de rumos e o farei, na manhã seguinte, de uma radiante alvo· 
rada, ele, Presidente da República veria que o dia estaria mui• claro, 
o céu mais azul, a Nação mais unida, os brasileiros irmanados para o 
seu grande destino e, então, agradecendo a Deus, quem sabe diria: 
agradeço, Senhor, o meu destino, pois permiti que florescesse um 
governo do povo, pelo povo e para o povo. 

Enquanto tal não sucede e nem se procura olhar o poente, como 
diz o Senador Jarbas Passarinho, olhemos pura Minas Gerais, 
recordando o antigo Correio Mercantil, na sua página famosa: 

"Famosa província de Minas, por que desmaias, no céu 
de nossa Pátria, quando ela precisa que cintiles com toda a 
tua pureza antiga? Berço das idéias liberais, que deste os pri· 
meiros mártires à causa da independência nacional, por que 
te aniquilas na indiferença e no desânimo? Famosa provinda 
de Minas." 

Dizemos nós, Sr. Presidente; se a hora é de apatia, de desalento, 
recomecemos a nossa pregação democrãtica. Aqui c agora, trnnsfor· 
mando, novamente, este Legislativo num organismo vivo, na ver .. 
dadcira expressão da vontade nacional, certos de que, ele fortalecido 
- mais cedo ou mais tarde - poderemos um dia dizer ao poder, 
como no passado jú foi dito: a Nação hã de ser governada pela 
Nucào. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERl PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra, pe· 
la Liderança da Maioria, ao Senador Heitor Dias. 

O Sr. lenolr Vargas (ARENA- SC)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra, 
pela ordem, ao Senador Lenoir Vurgas. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC. Pela ordem.)
Consulto V, Ex• se, já tendo falado pela Maioria o Senador Osircs 
Teixeira, poderia falar tnmbém o Senador Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência esclarece 
que é facultada, pelo Regimento, ao Líder a possibilidade de falar e 
interferir nlls debates, todas as vezes que julgar necessário, em nome 
du sua Bancada. Por isso, a Presidência deferiu a palavra uo Senador 
!·leitor Dias, no exercício da Liderunçn. 

O SR. l-lEITOR DIAS (ARENA - BA. Como Lider, pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore;: 

lnfditmcnte neste tim de turde, eHtumos n prescnciur a inversão 
das boas normus partidltrias. lniciulmente o ilustre representante do 
Amazonas- Senador Evandro Curreirn- por lhe ter cu solicitado 

um aparte, a fazer insinuações amplas e descorteses, abrangendo, 
inclusive, os seus próprios companheiros de agremiação; c dpois, o 
colega- eminente Senador Lcnoir Vargas- a levantar "questão de 
ordem" sobre se pode ou não o líder do seu Partido ocupar a Tri· 
huna, exntamentc, para responder ao pronunciamento do ilustre 
Senador que antecedeu. 

Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que assistimos a 
dois importantes discursos nesta tarde, proferidos pela Oposição. 
Discursos q~e podem ser ouvidos pela altitude cm que ambos se 
mantiveram, pela focalização dos problemas, a que deram os seus 
autores a interpretação que lhes pareceu acertada, embora com a 
nossa expressa discordância. Mas o mesmo não se pode dizer das 
palavras pronunciadas pelo ilustre Senador pelo Amazonas. 

Primeiro, temos que repelir a maneira como S. Ex• se referiu ao 
processo de eleição de I (3 dos Senadores nas próximas eleições. Não 
podemos admitir que, dentro de um processo legal, que pode mcre· 
cer esse ou aquele reparo, mas deve antes de tudo, merecer respeito, 
porque emana de um poder constituído, possa aquela eleição ser 
alvo de agressão verbal, sobretudo partida de um membro desta 
Casa. 

Após o pleito de 1978, o Senado irá abrigar, como o fez em piei· 
tos outros, representantes diretos dos Estados, c que aqui se distin
guirão, não pelo processo que os conduza até aqui, mas pelos seus 
méritos pessoais e pela dignidade com que saibam cumprir os seus 
mandatos. 

Não hã de ser, portanto, com palavras desse jaez - que não se 
justificam nem se coadunam com a tradição deste velho Senado, não 
há de ser com insinuações que agridem, ofendem e repercutem nega
tivamente na própria vida política brasileira que se há de servir à 
democracia brasileira. 

Quero deixar aqui, perante V. Ex•, o meu protesto, a minha re· 
pulsa às palavras do ilustre Senador Evandro Carreira. E se S. Ex• 
quiser fazer as suas críticas ao MDB, que o fuça, dentro do seu Par
tido, na ocasião oportuna. 

Quando pedi o aparte, S. Ex• não mo deu, quando é S. Ex• um 
constante aparteador no direito que tem, como representante do 
povo. Eu iria pedir o aparte apenas para dar-lhe um conselho: tivesse 
cautela com as criticas que estava a proferir porque, dentro. em 
pouco, o Congresso, com os votos da ARENA e do MDB, poderia 
decidir a favor da p'rorrogação dos mandatos dos aluais Diretórios. 

ConseqUentemente, muitas das suas críticas, dos seus apodos, 
que foram dirigidos indiretamente à ARENA, poderiam atingir 
também, os seus companheiros de Partido. 

São essas as palavras, Sr. Presidente, que eu não poderia deixar 
de pronunciar em respeito a esta Casa e à própria convivência parti· 
dãria que por sua vez, reflete o aprimoramento da vida política na· 
cional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lenoir Vargas. 

O SR.LENOIR VARGAS (ARENA- SC. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A idéia de uma Usina Siderúrgica em Santa Catarina é velha 
aspiração, de uma Unidade dn Federação que teve a felicidade de 
guardar no seu subsolo reservo rico de curvão mineral. 

A tradição da lavra do carvão, o conhecimento do seu emprego 
em utilização vúriu, todu de substancial inter.:ssc parn n economia 
nacional haveria de nos levar, em época de desenvolvimento positivo 
da economia brasileira, a uma prioridade paro sua utilizaçuo ótimu, 
a curto pruzo, 

O carvão siderúrgico alimenta as coquerias da Nação, o curvilo 
vapor usndo na Tcrmoelêtrica Jorge Lacerda, o rejeito piritoso u ser 
usado nu Curboquímicu Cuturincnse, toda estu forma de utilização 
du riqueza do Sul cutarincnsc, necessita somar-se ~ Usinu Siderúrgi~ 
cu de Santa Cntarinn, de média estnturu, mas de uso total du mutériu
primu nucionul, inclusive, tccnologiu pioneira com redução di reta do 
minério de ferro pela gaseificação do carvão vapor, produ,.indo um 



Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S•'t>lo lll Sc<tn-rclra 6 1419 

tipo de rcrro cujo mercado cstú fwninto por absorvê-lo no Sul do 
País, 

A idéia ulimentudu em governos anteriores, tomou ímpeto e 
caminhou para solução definitiva, ntl atual gestão do Governador 
Kondcr Reis, com apoio substancial recebido das autoridades da 
República, orientadas pela sabedoria c patriotismo do Senhor 
Presidente Ernesto Gdscl. 

O CONSIDER cm sua Resolução 31/75, :~ponta entre motivos 
válidos para a implantação da Usina Siderúrgica de Santa Catarina 
os seguintes: 

- Desenvolvimento nacional de tecnologia adaptada às ncccs
sidndcs do País e às características de nossas matérias-primas siderúr
gicas. 

-Utilização dos excedentes do carvão vapor como matéria-pri
ma siderúrgica, com seus rcnexos positivos na mineração e na produ
ção de carvão coqueificável nacional. 

-Diminuição de importação de carvão coqueincável. 
- Descentralização económica c industrial cm consonância 

com us metas governamentais. 

Para que tenha a Casu uma idéia da importância deste tipo de 
ferro a ser produzido em Santa Catarina, transcrevo dados técnicos 
que elucidam, em termos simples, a conveniência dessa Siderúrgica, 
não só como produtora de 500.000 toneladas/ano de rerro, mas 
sobretudo, como usina-piloto usando uma tecnologia pioneira e se 
constitui cm ratar de substituição de uma parte da importação de car
vão siderúrgico. 

"- Para a produção de aço numa indústria siderúrgica 
integrada, duas são as matériar. primas búsicas: 

- Minério de rcrro do qual o Brasil possui umu das 
maiores reservns mundiuis em quantidade e tmrbém em 
qualidade. 

- Redutor do qual as reservas brasileiras são pequenas, 
pois o elemento redutor t: sempre um energético. 

- Do redutor mais convencional em siderurgia- o car
vUo coqucilicável - a única reserva conhecida situa-se no 
Estado de Santa Catarina. 

- O carvão coqueinciívcl, transrormudo em coque, é 
utilizado como redutor nos altos rornos onde o minério de 
rcrro é reduzido a r erro metálico, obtendo-se um produto em 
estudo liquido conhecido como rcrro gusa. 

-A opemção de redução - transformuçào de minério 
de r erro em rerro metálico- também pode ser realizada por 
umu mistura de gases redutores (C o %+ H2), nos fornos de 
redução dircta, obtendo-se um produto sólido conhecido 
como r erro esponja. 

-Para obter-se carvão coqucificúvel a partir do carvão 
minerado cm Santu Catarina, deve este ser beneficiado em 
duns rruçõcs: o carvão metalúrgico, que é coqucincávd c que 
v~li alimcntur as coquerias do Centro do Puis e carvão vapor 
que é parcialmente utilizado nu geruçào da termcletricidnde, 
lica ndo o seu excedente estocado. 

A gaseificação do carvão vapor significa transform(l·lo 
em uma misturu de gases (Co + H2) que pode ser utilizado 
cm processo de rcduçàc di reta de minério de ferro c é cxat<~· 

Ano 19811 1981 1982 

Déncit da orcrtu nn Regiilo Sul 197 254 321 
SJDERSUI.- produçiio 1.15 lHO 225 

Déncit mesmo com a SIDERSUL 6:! 74 96 

mc:nt~: l~.;n lJIIt.: ~t.:rt·l f~,;ito na thin;1 Sidcrúrgi~.:a Integrada do 
l.itm:d S1d Cat:1rincn~c. 

·- L ... t,J .... ii~nifka a111p:iar a rt::.t:-v;l (.:atarinr;llse de c:~rvão 
t.jUC rtldC ~~~r t.:rnprt:padil L'llt ~.idl.!fllfgi:l, pniS a partir da 
implantaçi"1n d.t S!Dr-:1\~.lt I L, n;ln s{J apcnas a frnção 
coqudfi~,·:"Jvel tln ~.:arv~ul cat::rinr.:n•;c ~ matí:ria-prima 
sidcrllrgic., h:h~ka, m.1s o carv:io vapor tamb6m o ser[~. 

-- Ctda va que utili1arn1os uma wnclad:.~ de carvão 
vapor gaseilk~1do cm rcduçi~h) Uin:t~ d!.! minério rle ferro 
produzir-sc-:t ccrr.:a de I ,2 toncl:~da de: ferro metálico, o que 
~igniflca cvitar*~c :1 importaçúo de ccn:a de 0,6 tonelada de 
curvilo mineral do extcrior. 

-A npcraçüo Ja SIDERSUL trará imensas possi
bilidades <to descnvo/vimcnlll sidcrúrgktl do Sul do País, 
pois h:t:-.c;ui~J r.:rn sua r.:xpt:ri~ncia, as n:sct·vas de carvão 
mineral n;'t\l ~~~qucifidJvcl st.:r.itJ g:Jscific;:tlas, proporcionan
do n dcst.:nvnlvintcnto llc pólos siUcrtirgicos operando 
intcir:tmcnll' it ]1as~.: dr: m:1ti:rias-rrim~t~ n~tt.:ionais. 

- i\~~.im scndn. a SrDERSUL atcnde its metas 
gnvcrn:tmt.:ntais a\J prtlJhlrr..:ionar lk">cnvolvimcnto tecnológi
co lJLil! sl!r:'1 [)11.\.,Í\"d repwthuir cm r:~ça!as caUa vez maiores 
- usn t:\.:lusi\n de rt.:1.:urso:; nlint.:r~lis nacionais- substitui
çJn dr.: imp,,rt;Jçtk•. - J~.:s~.:1Hralit.~tçr1n l!Wnlnniea e 
industri:t!. 

-A SIDr;.RSUL dc\'cr[! iniciar a ort:raçào de sua 
Acinri:t c l.amin:Jç;";,; n..,-, inído <.h.· !9HO t: d•: sua Unidade de 
Reduçrto Dirl!I~J a hn~c o;,· ~.."arv:1o gaseificado no .início de 
1982. 

-- O inkj,, lil! .. u;1 impl;ul!:ii:Jo J:tr·'il'·:'l t:m !977 c: a 
cap11cid:ltk minl'ral dl' ~oo.noo tll/lt!ladu~;farhJ de palanqui
lhas 'ol!f:'l atingid:1 1'111 I ~li-:~. 

DAPOS I'KI!'t'IPAIS DA SillFHSUl. 
I -· ln\t.:<;tirnl.'nl\l fi'r' r~1ra uma produl,'~lll de 500,000 

tondadas,lann d!.! p;.tlanqililhas ou -r/0.000 toneladas/ano de 
produttl~ lamin;tdns. 

Cr.S :~.S.~tl.i_llJO,OOO,OO (trCs bilbiics, quinllcntos c quaren· 
ta c sei<; mil!1itr.:s d1: cntf.l~iros), ou Cr.'.} 7.000,00 tonela
dasjunn dt.: a~·o lin!~tJtado. 

CrS "/ . .\·I),!Hlt,,n,:l:t-.1;,~/arh, de.: produttJS !i.llninados. 
,Eqll.l\:tlcndtll'll1 d!"dart:s: 

USS .1c2,511LI,IIIHl.OO "" USS 6·i5.110 tondadusjano de 
aço lingtH:uJ.,, US.~ 6S6.00 itlndnd.J~jano d!.' produtos 
lamina(hl:-.. 

Dr.: .. tL' ~rne.;timctll•l l(fl':; ~.;st:t prc\'isltl c.:m mot!da 
lli.ICÍ\Ht;J!. 

2-- J'l'll\IUlilS L' lllL:I"t.:~lJ~l; 

!.I ··- Prmluh)~: ,\~,_·,1 p:tr:t :1 ~,.·,Hr~tnJ..;i"tn L'ivil (7w:;,) -
P~:r!'i.'> kn:.., I :;•·, ~- li:rrr:1•; l't.:t!lJJtd:l~ l.! d1<1l~1s (T; ), 

2.2 ··- ~krr.:;~t!t': ,\ pr11~i1H.':Ill t~Jda scr:"t C\llnca<.la n;1 
Rt::g.iÜll S\11 di I Pai ... L"Uj;t dl!ntand:l insatisl"cit:l dcssr:s rrodu
tos riL':Ir:"l llll'llOr, rn:t.'o n;"ttl hl\altllt.:JIIl! .tlcndid:t rclas Usinas 
Sidc.:rlr r!_!i(;l., t:\ istL'lltes r1:1 R t.:)!i:'111, 

t\ t 1:-.ma Sidc-n'tr!:ir.:a ~lL' Santa Cntarina, cm 
lc.:vant;nnert!il J"L'SJhiJl.,,Ú'l:l ..,11hrl: Mt:l mt:ta dl~ trabalhl) pode 
tlll'~ arrv ... t'ltl:ll· 1l'i ~\:)•.uin!L's d:1dt'": 

.\ I .uoo !/athl dl' Lnninitdus 

····-·--.·--·--
198.1 11'N.; JIJ~~ 1')1~6 

····-····---
.1'!6 -1~: ·' >St1 ,1),1 

371> ·1.1.\ 17() .j"jl) 

·-·····-··-···-·-··-··-
20 ''· lltl 2~ .l 

-- -- -·-··-- - -·-·-···--·---
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.1 -· ~l:iu-do-Obra I' Etapa 2• Etapa 

Miio-do-Oilra Industrial 617 1.108 
Administrativa 230 330 

~ 900 ::-).500 
dos quais apenas 16% da mão-de·obra não qualificada como 
cm siderurgia puru emprego dir~to, gera lO indiretos, tem-se 
mais 15.000 empregos decorrentes da Usina Siderúrgica. 

4- Faturamenlo -I PI- !CM 
Em 19S5 com a Usina operando em sua capacidade 

nominal, o faturamento será de CrS 2,2 bilhões, do qual 
CrS 106 milhões serão de 1?1 e Cr$ 239 milhões de !CM. 

-Em créditos sobre a matéria-prima adquirida tem 
Cr$ 7,2 milhões em !PI e Cr$ 30 milhões em !CM, o que 
significa 4ue a Usina i: uma grande geradora desses tributos. 

Nestas condições a receita líquida será de CrS 1,9 
bilhão. 

5- Mão-de-Obra e Principais insumos em 1985: 
Mão-do-Obra di reta ...................... 1.500 pessoas 
Minério dderro ......................... 700.000 tfano 
Gas redutor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 547 milhões de metros 

cúbicos p/ ano. 
Enor;da Elétrica ............... 500 milhões de Kwhfano. 

·11l.ll110 tfano de calcáreo 
5110 t/uno de nuorita 
,\~u" Circulação ........................... 95 m' fmin. 
d11s qtwis ....................... , ..... 7 m1 /min é âgua 

de reposição." 

P~~ra l 1llt..' u Sr;;nado ttnha visãcJ mais detivu dos problemas cujas 
SD!u,;l.,.:;.; :l:lim:lm 11S ~·aturincnsc:s, dcst:josos de sua Usina Sidc~ 

rúrt!i~..:a . .:onn:m:ic!üs dr.: ~stan:m prcstttndo relevante serviço ao País, 
tornard a \ibt.·rtbdc: Lh.: h.:r cnmo peça básica para a compreensão da 
lut<~ harriga-vr.:1·dl: :1s pabvrus que, sobre o assunto, o ilustre Secre
t:lrio dt..' Esta(h) du Govcrnu, Konder Reis. proferiu em memorãve\ 
n:uni~lll'~ .. ::t!iz:Hb cm F\orianópo\is. 

() Unutur ;\u~u~to Baptista Pereira, pela c~1tcgoria de sua trn
di~·;w d,· i.:L':lil:u eh: lll)lll!!~H.Ja, apresenta de rornli.l clara 0 pcOSU· 
n:~~.~··, li.···. ;.1·\:nl\J d•! Sant:l Catarina sobre sua Usina Siderúrgica. 

.'::·111 ;;~:l:i t:~ili\S ra\avrotS: 

";. u:n:1 inici;niva dll Senhor Governador do Estado de 
S:Hll.: C:!t;trir::t a r~.::.!liza~·i"to Jestt! t!ncontro. 

l~nt-:1H.i~u Sua Ext:l!l~n~..:in o St!nhor Governador Antonio 
Car!11~: Kundt.:r R·.:is. LJUI.! d~.:v~sscmos truzcr ao conhecimento 
d:t ropu\at;;\0, t!, muito especialmt!ntc, dus forças vivas do 
Estadn ·-·- qut.: são sua rt!pn:scntução política e suas classes 
produtora~>. aqui tt10 bem rL!prcscntadas- o pnnorama dos 
L!!itudo~ L! J:ts iniciativas LJUC estão sendo tomadas pura u 
~tm,;rl!lilil~·;tu do vdho sonho !.:atarint:nse, qual seja o de pos
~;uir um:1 \ i..;i;la Siderúrgica cm seu território. 

:--.::\<1 :;~.;trata, aqui, Ja nwhilizaçào de recursos materiais 
p:tra cs~:l! fim. mas da conscientiznçiio do problema por todos 
:tqut:lt··: qu~ nos possam auxiliar, qualqut:r que seja a sua 
!(lrlll~L !1;1r:: que .:st~:jttm ~~nosso bdo, truzendo-nos o indis
:h:t\·.:~·. t.:t iitt.:l!ntivo, p:m1 quu sejam transpostos os obstáculos 
~·,:·.~·.n:.· .. ,p:,.· L'l..'r\aml.'nt~.: ni"1n Sl!rfiO pequt:nos, mus qut:, 
~.:·.J;ttll<~··lult\'il..'lns, scr[Hl venddos com a ajuda de todos. 

.. \jll.:n;t~· 11os três Estados mt.:ridionuis do Brasil, Paraná, 
San::t c·:tt<~rina c Ri11 Gramlc do Sul, sUo conhecidos. pre
'-.t'!\!rllll'ltlt.:, dt.:p,·~-;iltlS t.::trhoníl\:rns de valor comercial. 

:H1h l:nndh;(ics favoro'twis dL! tempc:raturu c umidade, na 
tn1 :1, d~.:· ctwn\v~.:u-:>c ~.:xtraurdinúria vc~et~u.;rio, que deu cri· 
!'1:1:1 .• 1 . ·~ :,: .••. itu., L'itrhoníláos que l.:llnhc~.:cmo:s. 

1··1 · '•l: t~.·nll:l idl:ia da pujança dessa vegetação, 
i,.~ •;·ll', 1:nt 1nl:di:1, p:tra a fornwçilo de umu camada 

:1\ ••. ·, .1: I (untJ 111etw d~.: ~.:spL!ssura, forum ncccss/1rios 

As reservas mundiais de carv:io csttio cstimnd:t.'i em 12 
trilhões de toneladas c constitucm n maior fonte energética de 
que dispõe, presentemente, a humnnidadc. 

As reservas de petróleo c gús nutural sf10 ~abidamente 
pequenas, estimando os especialistas que pouco alt:m do fim 
deste sé'Culo estejam elas esgotadas. 

Com u descoberto du mUquinu a vapor, o carvflo passou 
a .constituir fator propulsor da chamada revolução industrial 
por que vive o mundo nos últimos 150 anos. 

Daqui a cem anos, u populaçi•o mundial, que anda bei
rando 4 bilhões de habituntcs,.tcrú quadruplicado, enquanto 
que o consumo de energia será 50 vezes maior do que hoje, 
isto é, o consumo de energia crescera, no próximo século, 12 
vezes mais rapidamente do que o da população. 

A energia nuclear nprt:senta-se como promissora 
alternativa, já em fase de aproveitUmento industrial, enquan
to a captação da energia solar, dos ventos, das marós, do grau 
geotérmico da terra c a diferença de temperatura da água dos 
mares- entre a superfície e as grande-s profundidades- apa
recem como soluções teóricas que t.."Stlio sendo investigadas. 

A fotossíntese representa, entretanto, até aqui, a mais efi
ciente maneira de captar a energia solar, pelo qut: a plantação 
de árvores, com o lim de acumular energia, estú st:ndo utiliza
da presentemente. 

Dos carvões brasileiros, somente uma fração do carvfto 
catarinensc presta-se à produção de coque metalúrgico, já 
que no alto forno desenvolvem-se pressões tf10 dcvadas que 
esmagam o coque se este não tiver elevada resist~ncia mccflni
ca entupindo o alto forno. 

Em fins do ano passado, uma sondagem no Rio Grande 
do Sul revelou a cxist~ncia de carvflo paru uso metalúrgico. 
Sondagens estilo prosseguindo para delimitação dessa bacia 
carbonífera e avuliaçf10 de suas reservas. 

Há certa escassez de carvões metall.'!rgicos no mundo, 
sendo os Estados Unidos, a Polônia, a Mrica do Sul e a Aus
trália, praticamente, os únicos países export~ldort:s. 

Foi por volta de 1924 que, cxperiênci"s realizadas na Eu
ropa, provaram a possibilidade de se produzir coque metalúr
gico com satisfatórius qualidndcs com carvUo de Stmta 
Catarina: daí por dinntc p.:1ssou-se il pen~ar seriamente na Si
derúrgica no Br:1sil, jt1 qUt: ns Siderúrgicas a carvão vegetal 
não podiam competir com o aço produzido cm "I tos fornos. 

Nas proximidades de Belo Horizonte acham-se localiza
das jazidns de minério de ferro- hc:matitas- que, pdn sua 
qualidade c quantidade, podem ser classilicadas como das 
maiores c melhores do mundo, não só pelo alto teor metúlico, 
como pelo seu buixo fósforo. 

Nu última década, foram localizadas na Serra dos Cara· 
jús, nos Sul do Estado do Parú, enormes ja~idas de minério 
de ferro. também de melhor qualidade, c que colocam o 
Brasil cm posição privilegiada. 

Infelizmente, o mesmo não ocorre com o curvfio, cujas 
jazidns são pequenas e não da melhor quu\id.:tdc. Bom minl.'· 
rio e bom carvão seria o ideal, mns isso só oeorrc cm uns pou
cos lugares do mundo. 

t':. curioso notar-s~: que o bnhtnÇl) da cscorin num u\to 
forno, no Brasil, é comp;m'wcl com o dw·; regiões mais favo
recidas do Mundo, como fez notar o senhor Arthur G. Me 
Ksc, Engenheiro Consultor de Volta Redonda, quando do 
estudo parn implantaçUo d~t mesma. acentuando que nos 
Bstados Unidos n escoria cn1 introduzida no alto forno com 
o minério, enquunto no Brasil o era com o c:arvfto. 

Acontece que os curvões catarint!llSt!S ao s~:rem henclicia
dos p.:tra produzir o tipo metalúrgico, prmlm.em uma quan
tidade mais ou menos iglHil de curvrw prúprio para a geraçf1o 
de vapor, que é utilii'.ado na Usina Jorge Lacerda da Sotcka, 
cm fnse de amrliaçüo para 41\2,000 kw, l!, que, l!tHn essa ~.:a-
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pacid~tdc não podcrft consumir senão uma pequena parcela 
do carvão-vapor produzido. 

Em Capivari estão estocadas, hoje, cerca de 2,2 milhões 
de toneladas de carvão vupor. 

A produção mundial de aço, que anda por volta de uns 
700.000.000 de toneludus, unualmente, é:, cm sua grande 
maioria, prothJJ:idu !.!nl a/tos-fornos, respondendo n redução 
diret:t por uns O,HH% do total, presentemente, 

Em fusc dc contratação c construção há cerca de 18 mi
lhõc.s de tondudas, e, cm séria cogitação, uns 50 milhões de 
ton!.!ladas de aço anuais. 

Pda simples anúlise desses dados pode-se verificar que o 
processo de redução dircw cstú gunhando terreno rapida
mente. 

E porquê'! 
Enquanto o alto-forno exige um carvão coqueificâvel, 

cml~t vc1. mais caro c escasso, o processo de redução di reta, 
utiliza g!IS, que pode ser o natural ou o gás natural sintético, 
obtido a partir da oxidação parcial do fuel oil ou da 
ga.~cificaç~o do carv~ü. 

No alto-forno, hú a fusão completa da carga, produ
zindo ferro em forma líquida enquanto que, no processo de 
rcduç~o di reta, carv~o combin~t-sc com o oxigênio do miné
rio, elevando o teor mcl[ilico desse, de uns 67/68% J 92% no 
caso hrasilt:iro, c o rroduto é o chamado ferro esponja. 

Esst.: ferro esronja é, então, liquefeito em fornos elé
trico:"~, rwduzindo o aço. 

Nisso cst(t a grande diferença entre o alto-forno e os 
proct.:ssos de redução dirt.:ta. 

Essa nova técnicu tem rurticular importância para o 
BrusiJ, pL.!la rclutivu carência de bons carvões coqucificáveis c 
ahundúncia de hidrclctriddade, c, no caso particular cata
rinensc- reht existência de uma fraçt10 importante de car· 
vão vapor, que pode ser economicamente gaseificâvel. 

As vantagens acima ciladas devemos acrescentar que o 
alto-forno tt:m que ser construido na suu cítpacidade final en
tJU:tntn que no processo de redução dircta é feito por mó
UultJs; ;.1 capaciUudt: da usina pode vir crescendo progressiva
mente:'! medida cm que o mercado se vai ampliando. 

Num p:tÍ'i carente de capitais como é o nosso, esta carac
tt.:ristica do processo de reduçtto di reta representa importante 
fator de decisfto. 

t\ ampliação do mt.:rcado hrasileiro de aço, o sucesso da 
rcduçrto dirr:tu c a orient:tçfto do Governo Federal, pre· 
conizando a descentralização industrial, com o conseqUente 
fortalecimento das CCl1nomias regionais. vier:tm, por assim 
dizer. provocar o amadurecimento da idéia de produzir nco 
cm Sanw Cawrina. 

1 nidad~ts as gestlics pdn Governo do Estado junto aos 
ôrg[tos federais n:sponsúvcis- .f\.Hnistério das Mi nus e Ener· 
gia. CONSIDER c SI DER BRAS. tiveram as mesmas fuvorâ· 
vcl acolhida o que resultou na Resolução 31/75, de 9 de julho 
de 1975. que cm sl.!u item 4 determina: 

"A exp:ms:i1) do suhs~.:tor de não plnnos comuns leves c 
m~dio.-. se fan"t prinritari<.lllll!nte ror usinas a coqu<.~ de grunde 
portt: (n1ínimn de I milhão de toneladas): u complementaçilo 
du ~ttcndimcnto do mtm,:~tdn dt: não planos comuns leves c 
m~Uins c ~u..·ns especiais ser[t fcitu, atntvés dr: projetas de redu· 
~[to di reta de m~di11 porte." 

c a letr;t h d,, item 4.1 que o se!!ue, diz. textualmente: 
":q1,,j,1 :'1 intpl:ull:ll;fto th.: uma usina de aproxinw· 

datncnlt' .'i!IO.(ltiO tunclada:"~/ann, cm Santa Catarina, utilitan· 
d11 ;1 rcdtt~:l,l dirl..'lil, \'ia J.!:l:"~CifiL'ili.,'ill) dn carvfto vapllr." 

:\ S! I!)LSL'l.- Supcrintcndl:m:i:t do IJcst!nvnlvirnenhl 
da Hl· 1 ~i;'t'' Sul. HRDJ: ·- ll:tn~u Rc.:gional de Desenvolvi· 
mcnto dtl F\tn:nlll Sul c o Gnvcrno Uo Estmlo dt! Suntu 
CatmirH! ,irtn1M<itll csfnr~,·o:"~ para a contr:ttação Uo Projeto de 

,r, ' .(I,,~. . ; 
.. (.' 

v '\ I 

Viabilidudc, que foi adjucado à COBRAPI, Companhia 
Brasileirn de Projetas Industriais, uma subsidiária das gran
des Siderurgias a coque do País, que teve como subcontratis· 
ta a Tecnometal. 

Esta contratação foi feita após uma pró-qualificação de 
firmas especializadas no ramo, à qunl compareceram 20 fir· 
mas de 5 países diferentes. 

A COBRAPI-TECNOMETAL. desenvolveram um 
tr:.tb~tlhn que nos satisfez inteiramente c quc foi entreguc no 
exato rrnzo contratado, dc seis meses, após a liberaçilo dos 
dados preliminares, fornecidos pelo BRDE que ficou na 
posição do executor do Acordo. 

Mais tarde, veio juntur-se ao Grupo Original, já citado, 
a SIDERBRAS, o que trouxe a dupla participação de sua 
excerciomtl cxrcriênciu como emrrr:sa holdim~ das grandes 
Siderurgias Brasileiras, c o St:u prestígio c conexõcs que serão 
d:.t .mais alta vnlin na parte executiva do projcto propriamente 
dito. 

No Governo Colombo Salcs, fundou-se empresa pio· 
ncira com o capital quase que simbólico de CrS 700 mil no 
qual o Governo do Estudo purticipuva minoritHriamcntc com 
cerca de 29 por cento do capital. 

A fim de poder gcstionar com Grupos interessados o 
Governo do Eswdo de Santa Catmina é, hoje, acionista nw.jo
ritário, com 70 por cento do capital, o que lhe permite tornar 
um•t posição definitiva face a outros interessados na subs
crição do capital. Rcspeiwndo a tradição brasileim, dt:sdc o 
início di.tS nossas gestões determinou o Scnhor 'Governador 
do Estado que o papel deste- fosse o de articulador dus pro
vidências ncccssúrias ii implantação da Usina -, que deveria 
tt:r capiwl privado nwjorit:'trio c continuar a pr:txc atê ~tqui 
mnntidu de dci.'<ar lts grandes Sidcrurgias a coque o.'i 
produtos planos. 

, Com base nos clcml.!ntos forneddos, o estado de viahili· 
dadc chep;u a um investimento totul dc 5 hilhôes c fiO rnilhÕc$ 
dt! cruzeiros, calc:tdo cm um valor do dólar de CrS 10,955 
prevendo-se o seguinte csqucmalinanccim: 

Financi;uncnto ...... , ........... óW(. 
Carital próprio ................ 40r:'f 

A c.xr:mplo du posição que a SIDERBR,\S tnmnu na 
Sidcrúruic~t ~ft:ndes Junior. ~ rlO:'!SO rc.:nsamc:1h.J l111C l) 

capital.rr(Jrrio scj:t constituído de sor.·~ de açôc-; prcfcrc.:nciai~ 
e ;or; th: ;rçôcs ordin:'1rias (em hora a atual h:i d:p; Socicdadcs 
Anônimas mlmit:l 66 2/3 de rrcJ'crcnciai:-.l c as ;ll,'lil!S 

ordin:'trias liquem distribuídas cm pal'tcs ipu<li'i entr~ a 
SJDERllRAS, Grupos Nacionais Priv~ldt):-. .: Grupns 
Estrangc:iros Privados. 

M:tntcr-sc-ia, assim. o critt:rio da rn:riori:r na~.·i,,na! ,. da 
maioria priv:tdit, 

Diversos Grupos Estrangeiros, dentre os qu;ti~ dt·v~nHl;o; 
dc.;tal.'ar o Thicscn c o Korf. detcntorcs, n:sp~·(li\',:nll"lltc. do:. 
processos de rcduç:io dircta PUROFER t' 1\l!l)i~J·:.\. llltlS· 

tratam-se interessados cm lidcr:tr eapitai., l.!·;tr;trl;~~:iro~; par:t 
suhscrh;fto de 1/J do capital soci:tl da ~liJFnSll!., alt:m de 
fornect:rcm ,, kml\\•how nccc'i:"~úri'' :r t'Jl'~·r.t~,-·:·1\l do1 llo.;in:t 

Incumbida peln Gnverrro Fcdl-r:tiLk l.''lttd,\r :: ~rrh:"~titui

ção dllS dt:riv:1dns d!.! pctrú!l'tl P''l'l ·:·t·, ,~,. ~.::~n·:'w. :t 

PETROBR:\S, cmhnra cm l'nrllli! prt•lir::i::·•r. · .ttl '•I ti ti :1\:~r
cadLl d!.! ... uhstituic\io cm tod.r :1 rq!i;'1n l 't::·.i~·.l-:;lii.c·:r . .-•::t::d<~ ;, 

conclu~;;'ro de qur: lllll llll!n.:at\n rnh'llCi:d, :lt) 11'1"il'l" :1 .~:: :ni· 
lh(Jc~ dr: metros r:t'rhicns/dia poderia :'lt:r ::1: .t:t~,-·o~d,l ,. :tlhq·d;: tl 
prt~hlt:ma cm trL·s l'ascs distintas. 

Na l'asc inicial, sorncntr: tl'o t'nn·ll,:lldtll"l'~ pr~·~,inllh ;, 
Usinu dc G:tscifir:uçÜtl seriam ·:rq,rid,~·. ~··'iii urn gús de poder 
ealorilko de 4.000 Kéal. 
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H:tvcria uma fase intcrmcdi[tria na qual o gús seria rcfor~ 
mado para aumentar-lhe o poder calorifico para 8.500 Kcal, 
o que muito o aproximu do gús natural. 

Na fase final, o gús poderia ser levado até São Paulo, 
num gasoduto de alimentadores para tod" a sorte de grandes, 
médios e pequenos con.'mrnidnrl.!s quer industriais, quer 
dom~ . ..,tkos, o qu~.: implh.:aria na instalaçf1o de vasta rede de 
dbtrihuic;tw. Dní nasceu a id6ia de enriquecer n produção da 
SlDFHSUL com a inclusün dl! uma linha de.: tuhos de aço 
sem L'<l~Wm, que foi objcto di! c'\pnsiç:io do Exmn. Sr. Gover· 
nador do Estado ao Excl.!lcnlissimtl Sl.!nhor Pn:sidcntc Ernes
to Gciscl, propl1sito esse que ~t.:ria panku\armcntc intcrcs· 
santc parn o Brasil c para a rcgiüo sul. de Vl~l. quc a produção 
nacional é insuficiente para l!nhrir as n~:c.:s..;ida<.h:s do País, 
tendo sido pn:ciso recorrer tt import:tçlic"'. 

Consoante a decisão da CONSI DER, a linh" de produ
ção da SIDERSUL. dcvcrú compreender vcrgalhiics, perfis I, 
U. c~tnlont.:iras c barnts, cujos detalhes sedio fornecidos pelo 
engenheiro Sérgio Scht.:rcr nnsso Consultor técnico c Diretor 
da SIDERSUL, na exposição que farú a Vossas Senhorias, 
detalhando nfto só os dados operacionais da Usina, como 
seus principais insumos, contingente d~: p~:s.·wal especializado 
e comum, c, mostrando, haseado no Estudo de Viabilidade, o 
que representa para o Estado de Santa Catarina a implan· 
tação desta indltstriu de hasc. fomentadora, como Vossas 
Senhorius são sabedoras, de outrus indústrias, que consti~ 

tuiriio uma cadeia de interesses cap<.ll de levar o Estado de 
Santa Cat:1rino1 no lugar de destaque a que tem direito na 
comunidade hrasileira, pela dedicaçc10 ao trabalho c operosi· 
d:tde de sua gente." 

Reproduzi as palavras de quem melhor sabe sohn: u matéria pu~ 
ra guardá-las nos An:tis do Senado c para o conhecimento dos Srs. 
Senadores que tanto se empenham na soluçr10 dos problemas brasi
leiros. Esta é mais umu das lutas cm qut: est;l cmrt~.:nhado o Gover~ 
nador Antonio Carlos Konder Rei~. cujo succ.,so scrú mais umt\ 
mnrcíl destacada da sua magnílica obra administrativa. 

Na Mensagem enviada pelo Sr. Governador Antonio Carlos 
Konder Rt:is ao Poder Legislativo cm \976, assl!vcravn S. Ex• nu 
parte dos "Oh.ictivos AtingidL'ls" no Campo Econômicn: 

').'/ 

•• -- no aproveitamento dn carvão c:uarinense, foram 
conct.:ntr:n.lm; os nwion.:s esforços da Sccn:Wria do Meio 
Amhicntc. que desenvolveu intcns:.1 ntividade;: buscando a 
implant:H::'to da Usina Siderúrgica do Sul Un Es\i.l<.lo. Várias 
etapas .i:'1 r, ·,ram desenvolvidas, dL:stacando-sc as seguintes: 

-· : ;~ 11rdcm instituci\m"l 
- 1\cordo Cl1m 1.1 SU DESU L visandll a realização dos 

estudos de viabilidade técnico-cconilmk:t da unidade side~ 

rúrgica. Presentemente, estamos na f:tsc d..: sd!.!çào da con
sultorn que irá realizar os cstudl>S. 

-Resolução n• 31 da CONS!I)I'R. de IJ-7-75, que der,. 
nc u Usina Sidcrllrgicu, como dt: rcduç:·,,J dirctu via gaseifi· 
cuçün do c:trvão vapor. 

- Criaçrto da Comissão de Supt:rvisào lntcrsecreturiul 
para supervisionar c conrdenm ns c~tudos dt! implantação dn 
Usina. 

- llc ordem opcrncinnul 

-·· /\~.:urdo c:om o Gov~.:rrHl Fcdl!r:tl visamlll a divisão das 
tart:fas pcnincntl~S aos estudo~, lk :tpnwcitarncnto industrial 
do ~:arvrto ~;ut;u·in,~n~;e. 

··- Pré"q:!;1\iCh::tt;;'1n lliL" l:lttpr.:.s:t-. ~.·ons.ultoras puru a 
n·:d: ·:.~111 dr.:; i ··lll•:n,.. dt· Vi;thilid:tdl' Ti:~nico~Econômica, 
t~lll :1\·,·.nl:l ~.:um l) :·:JU )1_· '·~ :~! 11':1-'Sl .. IJ . 

kç~n das li·~ni1· · 
,,ia com a 1:1:<: 
(,,' :11!, 

, .: :·:. \:111 do cnrviio, cm 
• ··' .l.t'\;lria de Plnncjum~.:nto 

- De ordem ndministrutlva 

- Conta tos com órgfLos federais, rt:gionuis, estaduais c 
empresas nacionais c c:strnngcims, visando a melhor cstru
tégiu u adotar para a implnntuçào da Usina Siderúrgica. 

- Estudos visundo o aprovt:itnmcnto do carvão vapor 
como matéria .. primu paru a gaseificação. 

Este trabalho foi apresentado em documento próprio ao 
Senhor Presidente da República, cuja decisão conferiu à 
PETROBRÃS S/ A a coordenação de todos os estudos refc
rcntt.:s a gnscificação do cnrv:io vnpor, bem como a implanta~ 
çào de u~inas de gaseilicnçiio. 

Assim. Santa Catnrina, dcvcrú se tornar produtor de 
matl:ria .. prima essencial à indústria: derivados do gás de sínte~ 
se obtido, bem como dt!vcrú utilizar o gás como redutor em 
Siderurgia e como combustível industrinl c domicilinr." 

Jú na Mensagem dirigidll pelo Sr. Governador à Assembléia 
Legislativa cm 1977, sobre as Usinas de Gaseincação c Siderúrgica 
do Sul de Santa Catarina, S. Ex• registrou as seguintes açõcs desen
volvidascm 1976: 

-Usina de Guscificaçilo- Acompanhamento das providências 
junto aos órgãos do Governo Federal - dennida a PETROBRÃS, 
órgão comandante das ações no sctor- dos estudos c providências 
neccssí~rias à implantação da Unidade de Gaseificação, pondo nm a 
dispersão esforços que havi", face ao grande número de entidades 
qui.! tmt:lVnm do assunto: 

- Acompanhamento das reuniões do Conselho Nacional do 
Petróleo, levando às mesmas as aspirações do Estado de Santa 
Catarina c colaborando para a solução de vários problemas; 

-Acompanhamento de visitas de técnicos c cntidade.s, como a 
Escola de Comando c Estado-Maior do Exército, PETROBRÃS, 
FINEP, MI C, à região carbonífera do Estado. 

- Acompanhamento c colaboração no tocante às providências 
que levaram a PETROBRÃS/FINEP a enviarem para o e<terior 
amostra de carvão do Sul do País, com a finalidade de testes de 
gaseificação cm escala de laboratório; 

- Acompanh:tmcnto c colaboração, relativamente aos estudos 
c providências que a PETROBRÃS vem realizando, seja em nivcl da 
própria presidência da PETROBRÃS, seja em nivcl das equipes 
encarregadas do assunto: 

-Acompanhamento c colaboração com a COBRA PI em todos 
os aspectos relativos a gascincaçf•o do carvão de grande influência 
para o Estudo de Viabilidade Tí:cnico-cconómica da Usina Siderúrgi-

-Como colaboração para com as autoridades federais e para 
com a PETROBRÃS está sendo realizado um detalhado estudo para 
a substituição de derivados de petróleo por gás de carvão no Estado 
de Sunt:t Cmarinu. 

A fase de trabalho de pesquisa junto às grandes distribuidoras 
de petróleo (SHELL, ESSO, PETROBRÃS Distribuidora, etc.) já 
terminou dando origem ao Estudo; 

-"Consumos lndustrü1is de ôlcos combustíveis c suu equivu .. 
lêncin com o Gi1s de Cnrviio, cm Santa Calurinu." 

Usina Sldcrúr~leu do Sul de Santa Catarina 

- Rcativaçào da Siderúrgica do Sul de Santa Catarina 
com o Estado de Santa Catarina detendo a muioriu ncionfiria 
(73%): 

- realização do Estudo de Viabilidade cm sua primeira 
versão: 

-início do processo de desaprOpriação de pnrtc dn área 
da Usina cm andamento: 

-comprometimento, por purtc do investidor cstrungci .. 
ro, de suhscriçiio de I /3 do capital; 

- obtenção de recursos puru a rculizaçiio do Estudo t: 
aquisição da {trca: 
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- obtençiw de declarações de "total apoio" à Siderúrgi· 
ca do Sul de Santa Catarina nas áreas federais envolvidas. 

Na área do MIC- CONSIDER não foi ainda possfvcl 
esta dcliniçUo. 

Na úrca do Ministério do Interior tem sido oferecido 
apoio pela presença e trabalhos constantes da equipe da 
SUDESUL, principalmente, a envolvida no Projeto Litoral 
Sul cntarinensc, cm muitas ocasiões, com a própria presença 
do Ministro e do Superintendente da SUDESUL, Além 
disso, é a SUDESUL a executora do Projeto Litoral Sul de 
Santa Catarina, no qual se insere a Siderúrgica do Sul de San
ta Catarina, realizando toda a infra-estrutura para que as de· 
mais indústrias previstas, venham a ser igualmente implanta· 
das, 

Na área do Ministério das Minas e Energia c 
PETROBRÁS, há um trabalho persistente para que a Usina 
de Gaseificação possa ser desde logo implantada," 

Este é o fim da citação da Mensagem do Governador Kondcr 
Reis, cm 1977, Quero apenas fazer um acréscimo: é que, na área do 
Ministério da Indústria e Comércio e na área da CONSIDER, jâ não 
há mnis reservas com referência a conveniência e a oportunidade da 
implantação da Usina Siderúrgica de Santa Catarina. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LENOJR VARGAS (ARENA- SC)- Com prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Nobre Senador, ao 
sentir que V, Ex• já caminhava para o final da sua oração, de certa 
forma, eu me precipitei em pedir o aparte, a partir do instante em 
que V, Ex• termina a citação do ilustre Governador Kondcr Reis, 
para manifestar a V. Ex• que, no momento cm que V, Ex• traz ao 
conhecimento da Casa c da Nação c alvissareira notfcia da implanta· 
cão da SIDERSUL no pujante Estado de Santa Catarina, V, Ex• dá 
também uma demonstração a esta Casa. de forma bastante clara e 
evidente, do perfeito c completo entrosamento que existe entre as 
autoridades c os organismos federais com os governos estaduais, que 
têm, na pessoa do nosso ex-colega Konder Reis, um homem de rara 
habilidade, de uso perfeito das oportunidades que têm sido dadas ao 
Estado de Santa Catarina para dcmarrar, ou melhor, para melhorar 
c dinamizar o seu processo de desenvolvimento. Na verdade, o 
Programa das mini-siderúrgicas, implantadas, ou melhor, definidas 
filosoficamente, ainda há pouco, pelo Governo Federal, face às 
grandes dificuldades na importação do coque e na alocação de 
recursos exteriores, para os grandes programas de Ouro-Branco, lta· 
qui, e tantos outros programados pelo Governo, já teve, na pessoa 
do eminente Governador Konder Reis, o elemento para se apropriar 
imediatamente dessa nova filosofia, aproveitando toda essa estrutura 
do Governo Federal, já promover o desenvolvimento de Santa 
Catarina, sobretudo, avançando e conquistando uma posição que to· 
dos os brasileiros almejam, que é fazer a redução do minério com 
tecnologia, tanto quanto possfvel, nacional, c usando, sobretudo, 
matérias-primas nacionais. Parece-me que agora, realmente, se 
encontra o grande caminho para o carvão mineral de Santa 
Catarina, usando esse novo processo de redução c aproveitando-o 
integralmente. Felicito V. Ex• pela noticia, felicito-me pela notfcia 
que acabo de ouvir, e sobretudo, felicito o Governador Konder Reis 
pela oportunidade com que se apropria dos programas e da filosofia 
do Governo Federal, nessa nova arrancada da produção de ferro 
gusa, de ligas de ferro c uço. Muito obrigado. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Sou muito agra· 
decido pelo uparte de V, Ex• 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Permite-nos V, Ex• 
um upurtc? 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Ouço o aparte 
do nohrc Senador Virgllio Távorn. 

O Sr. Vlrgnfo Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, 
apenas para, cm nome da Maioria, por sua Liderança, congratular
nos com o discurso que V. Ex• faz, c, ao mesmo tempo, nos alegrar 
por ver o Brasil seguir a senda que julgamos certo no setor siderúr
gico: deixar os projetas, como faz, c murchar para as chamadas mini
siderurgias e siderurgias de porte médio. Em Santo Catarina, vai-se 
ensaiar o aproveitamento do nosso carvão pobre transformado em 
gás, ou seja, o chamado carvão-vapor, para a redução do minério de 
ferro, e, depois, a sua transformação - o ferro-esponja cm aço -
através, também, do subproduto de matéria-prima local, que ó, justa
mente, a energia derivada da termoeletricidnde, f: algo que deixa o 
brasileiro cstuante de satisfação. Acreditamos nós que V. Ex•, hoje, 
na sua modéstia de um discurso em fim de sessão, traz para estu Casa 
um dos assuntos mais importantes. Oxalá que vá merecer do seu 
esclarecido espfrito mais considerações, em outras ocasiões, porque, 

justamente, na média e na mini·siderurgia, acreditamos nós, está o 
futuro do Plano Siderúrgico Nacional. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA SC)- Agradeço o aparte 
de V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
painha.)- Peço que V, Ex• observe que faltam cinco minutos para o 
término dos trabalhos desta sessão. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Cumprirei as de
terminações de V. Ex•, Sr. Presidente. Mas quero agradecer de 
forma especial o aparte do nobre Senador Virgílio Távora, espe
cialista na matéria que estamos ventilando nesta oportunidade, 

Toda esta atividade no setor do carvão catarinense' e o uso pio
neiro dessa tecnologia no Brasil já se encontrava anornda no Plano 
de Governo apresentado à Assembléia Legislativa e transformado na 
Lei n• 5.088, de 6 de maio de 1975, cujo 2• aniversário amanhã se 
comemora. 

Neste Plano, Antonio Carlos Konder Reis dedicou um capitulo 
especial à "Estratégia de Desenvolvimento Industrial e Comercial" 
harmonizado com o 11 PND, do Presidente Ernesto Geisel. 

Afirmava o Chefe do Executivo catnrinense, em 1975: 

uo Estado não se conformará com uma posição tímida 
diante da necessidade de superarmos o hiato tecnológico que 
separa Santa Catarina, a nfvel interno, de outras Unidades da 
Federação, e a nfvel externo, de outros países," 

E mais adiante: 

"Essa tecnologia se voltará para aplicação, de acordo 
com o que se fixa a respeito no II PND, nas seguintes áreas: 
desenvolvimento tecnológico, setores industriais básicos c 
altos controles tecnológicos: 

Tecnoloala Industrial 
-industria eletrõnicn, em particular a de computadores; 
- indústria de bens de capital; 
-indústria qulmicn c petroqufmicn; 
- indústria siderúrgica e metalúrgica." 

Isto tudo está afirmado depois das metas orientadoras, já ins
critas, também, no Plano de Governo: 

uTendo cm vista que o carvão mineral representa uma 
das maiores potencialidades naturais do desenvolvimento de 
nosso Estado - hoje altamente valorizado pela crise ener· 
gética mundial - e face à decisão do Governo Federal de 
financiar a implantação de novas grandes minas, com capa· 

cidade de produçuo de 600.000 toneladas/ano de carvão pré· 
lavndo cm cada unidade, ns qunis deverão inicinr a operação 
cm meados de 1976, o que represcntnril um crescimento de 
mais de 400% na produção, ao Estado cumprirú cstimulur, 
com o nuxllio dn Unii\o, o uso do cnrvão-vapor, através de 
instrumentos que pcrmitum comrlcmcntar' quando 
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ncct.:ss(trio, a lniC!:ItiV.t privada no que tange a estudos, 
projctos c instalações de: 

-.coqucrius com a produção e aproveitamento geral 
dos subprodutos da carboquímica; 

- fúhricas de amôniu: 
- gaseilicaçào; 
- sidcrurgin com rcduç1'ío di reta ou não: 
-estudos c projetas para criaçl!o c participação eril em-

prcsus de terminais pesqueiros, de modo u operar como regu
lar do mcrcudo." 

Na gamu vária das iniciativas tomndas em sua açào administra· 
tiva, Kondcr Reis, t1 mcdid~1 qUt: passam os dins, vai assistindo à con
crctizaçiio dos c:mpenhos de sua inteligência e seu amor a Santa Cata
ri nu, cm ohrus de permanente interesse do Estado. Obras que mar
carão, com justiça, :.t f:lina incansável dos que trabalham o presente, 
sem desprewr u trudiç:to. mas com olhos, ouvidos c sensibilidade 
endereçados ao futuro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson C1rneiro. 

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

Valem-se alguns antidivorcistas de todos os meios para confun
dir a opinião pública. A última balela espalhada é que, com a aprova
çüo de minha emenda, us mulheres desquitadas, que recebem pensão, 
ddxariam de pc:rcebê-las se seus ex-maridos casassem novamente. O 
divórcio não modificarú a situuçüo atuul, e a mulher desquitada so
mente pt.:rder(t dirc:ito a continuar recebendo a pensilo alimentícia se 
contrair segundo casamento. E. quanto aos filhos, os pais obrigados 
a alimcnt:l-los continuarão u fazê-lo como até hoje. Cai, assim, em 
cucos a falsa informação. 

Era o que eu tinha a di1.cr. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I -Tratarei, no dia de hoje, de vários assuntos do interesse dos 
metalúrgicos. 

Li, estarrecido, que o lucro da Companhia Siderúrgica 
Nacional, cm 1976, foi da ordem de 60% inferior ao de 1975, e que a 
produção do aço caiu 8,4%. Estou certo de que a dircção da empresa 
irá examinar detalhadamente o que ocorreu no ano passado, e tenho 
a cc:rtcw de qut: as observuçõcs por mim. repetidus vezes, feitas aqui 
no Scnudo, agora se comprovarão. 

No ano passado, u produçüo total do aço da Siderúrgica estatal 
foi de 1.366.208 toneladas, o que vale dizer tem-se apresentado uma 
LJUcda. que chega a ser ularmantc. 

Estou informado d1: que té~:nicos metalúrgicos estimam que o rn
dice iden\ de lucratividade de uma empresa é o de 10% sobre as vcn
d:ls- números inferiores a es~cs índices equivalem a umu 10itunc1'\n 
ncgativu, que pode sign ficar admi11i10tr:H;~o u.:fl~o:tenlc, atrasos em 
cronograma~. problema~ ll:cnicos. innuência politica c mé preços 
irrcai'l. 

Pnis bem, Sr. Presidente, o que me dcixu inteiramente atónito 6 
o fato Lle que, paralelamente n css:1 ocorrént:ia, se registre gruvc crise 
nn Pllrtn l:hunincnsc de Angra dos Rr.:is. Cabe-me apontar a 
corrclaçUo entre ns dqis fatos: como é que a CSN apresenta deficlcs 
que.: can:ccm de corrccf1o imediata c, ao mesmo tempo1 prefere que os 
seus navios, ao invés de currcgurcm ou dcscurrcgarcm cm Angra dos 
Rcb, t~rnrh:m cm Santos c, às vezes, no Rio, ~1bandonnndo um 
cxcch:nte ramal fcrroviúrio que li~w o Porto à Companhia 
SiderÚf[!il.:a ~;~t.:iona\, cm roucas horas, c ainda mais. numcntando o 

consumo de óleo c gasolina através do pcrcuso de distâncius bem 
ffi{triorcs'? 

Sr. Presidente, Angru cstú vivendo momentos anilivos; poucos 
navios no cais c a desesperança c::ntrc os portuf1rios, os estivadores, o 
que vnlc dizer dcsnssosscgo nos lares de milhares c milhares de traba
lhadores. 

Recentemente, o Sr. Isaías Perciru Maia, Presidente do Sindi· 
cato dos Estivadores, declarou: 

"O porto de Angra dos Reis continua sendo o sustcn· 
tilculo da economia do município, apesar do advento da 
usina nuclear, terminal da PETROBRÃS, Estaleiros 
Verolme c da indústria turística que cresceu após a abertura 
da BR-101". 

Em Angra, aproximadamente 15 mil pessoas dependem 
do movimento do porto. Nos últimos unos, as cargas de 
produto siderúrgicos têm representado o sustento dessas ati
vidades, prejudicadas agora com u. paralisação dos transportes 
por parte du CSN c USI MINAS." 

Há poucos dias, o digno Ministro dos Transportes, Gen. 
Dyrceu Nogueira, fez uma inspeção ln loco nas instalações de Angra 
e de Sepetiba, deixando u entender que a crise cru cíclica c seria devi· 
didamente contornada em breve, com a utilização da área marítima 
para exportação não só de minério, mas, também, de géneros 
alimentícios. E pelo que compreendi, o Porto de Sepetiba preenche
ria funções não concorrentes, já que se destina especificamente a 
materiais siderúrgicos. 

Voltundo ainda às judiciosas observações do líder sindical Isaías 
P. Maia, convém explicitar-se que verbas também deveriam ser 
destinadas ao Porto de Angra dos Reis para que, pelo menos, 
pudesse surgir uma competição, vez que as próprias condições de 
Sepetiba indicam que os ancoradouros ali estão situados num baixio 
da Ilha da Madeira, exigindo gastos astronómicos na administração 
do calado através de dragagens permanentes, o que não ocorre em 
Angra, que oferece excepcionais condições, com profundidade natu· 
rale a proteção da ilha que isola a baia das tormentas. 

Agora, o que me preocupa muito é a possibilidade de desempre
go em Angra dos Reis, e já a esse respeito o Ministério do Trabalho 
possui expediente, que espero seja devidamente examinado pelo 
Ministro Arnaldo Prieto. 

O dirigente classista afirma, com absoluta razão, que o esva
ziamento do porto se deve à falta de um agente comercial e também 
às taxas extraordinárias cobradas após às 18 horas. Isaías P. Maia 
criticou as obras de urbanizaçiio do cais feitas pelo extinto Departa· 
mento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, quando o necessário é 
prolongar o berço de atracão para acostar maior número de navios, 
hoje restritos a dois de cada vez. Outra afirmação foi a de que não há 
diálogo entre os trabalhadores e o atual administrador José Guima
rães Braga, em prejuízo dos esforços para a melhoria da movimenta
ção do porto. 

Sr. Presidente, levo minha solidariedade à Cámaru Municipul de 
Angra dos Reis, que está liderando o movimento no sentido de 
solucionar rapidamente esse grave probkma e, de igual modo, 
hipoteco meu apoio aos presidentes dos sindicatos dos estivadores, 
lsuius P. Maia, dos arrumadores, Celso de Souza, e dos conferentes, 
Nilton Benedito Coelho. 

Tenho estado sempre cm Angra dos Reis, c paru mim é deveras 
triste ver o porto sem movimento. Recentemente, o fnto se agravou. 
Sem embargo do acréscimo turifltrio cm 41%, desde murço, grande 
parte dos trabulhndores - pura ntto dizer a grande maioria - nno 
aufere, sequer, um sal(lrio mínimo. E, uqui, mais uma vc1. estabeleço 
a corrcluçi\o do meu dcsnpontam~:nto pelo fato de.: a CSN 
preferir os portos de Santos c do Rio para movimentar seus 
produtos, uprcsentundo crise financeira na sua halança c, uo mesmo 
tempo, abundonando o Porto de Angra dos Rds qu~.: movimentado, 
iria cncurtnr disuincia c, por vio1 de conseqOéncia, evitar prejuízos. 
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Trazendo uo Sc.:nudo o exume desr,e assunto, espero que o Minis
tro dos Transportes não vacih: cm crrndic:~r os mnll!s que rondam 
sinistramt:ntc a bela. histórica c progressista cidad!.: de t\np:ra dos 
Reis, 

Sr. Prt!sidcntc. Srs. Senadores, paralelamente a esses tristes 
acllntccimcntos que acabo de relatar, hú um outro que motiva o meu 
jllhilo: foi concedido aumento, a partir de J9 de maio, cujo índice 
dcvcri1 ser cm hrcvc flxudo pelo Governo, que irá bencflciur 5.000 
metalúrgicos da empresa Vcrolmc, que desejam ainda a compcnsn
çfio dns aumentos c abonos, mujoraçiio do piso snlariul, manutenção 
do adicionul du compcnsaçfto nu ba!ic de 35%, além de obterem da 
cmprcsu, cm novembro. um ubono de 50% do índice que for decreta
do para outubro, cm antccip;.u;ào ao reajustamento anual dos seus 
ordcnudos, Tumhém plcilcium udicionuis de insulubridadc: 50% nus 
horns extras, acrescidas do adicional de cornpcnsaçUo e os cxtruor· 
diní1rios de st1bndos, domingos c feriados na base de 100%. Preten· 
dcm ~onquiswr, wmbi:m, uniforme de serviço e calçados especiais 
fornecidos pelos patrões, rcujuste do sali1rio-esposa, ubono de folias 
para os cmrrl!gados estudantes nos dias de provas cscolures, adi
cional de 5c;'(, cm cada qUinqUênio trabalhado na mesma empresa c o 
~ômpulo total du rcmuneraçt1o mensal no FGTS. 

Ji1 os mcl:llúrgicos de Tri!s Rios c de Puruíba do Sul plcileium, 
além do pcrcc:ntual do Governo para este: mês, a majoraçilo do salá
rio mínimo normativo da categoria. adicional noturno na base de 
.30%, horas cxtms ucrescidas de 30% nos dius de c.'<pcdicnte normal, 
50% aos sí1hados c IDO% aos domingos, De maneira idêntica, no res
tante, tlcompanham seus colegas da Verolmc. 

Isso foi ohtido graças ao acordo recentemente assinado pdu 
empresa com a Feder:tÇuo dos Metalúrgicos do Estudo do Rio de 
J<mciro. 

Mostra-se feliz o Presidente da Fcdcruçuo, Francisco Dul Pril, 
ucrcsccnlando, por outro ludo, que o Sindiculo dos Trubalhudorcs 
nas Indústrias Mctulúrgicus, Mccünicus c de Material Eli!trico de 
Si1o Gonçalo, entidade que wmbi:m preside, uguurdu dccísuo du 
cmprcsu Hime, cm Suo Gonçulo, sobre a antecipação para I' de 
maio a dnta-hasc para aumento dos metalúrgicos daquela indústria. 
cm número de 2.800, 

De igual modo, desejo noticiur que, a partir de I' de muio, ser ii 
concedido auml!nto na base de 100% aos metalúrgicos de Niterói c 
lwhor:li, caso o ilustre Presidente desse Sindicato, José Moreira dos 
Santos, scjil atendido cm suas justas reivindicações. St:gundo o líder 
classist~l. além do aumc:nto, os metalúrgicos querc:m férias em dobro~ 
qüinqüi!nio de 10% por sul:írío mínimo: quadro de curreira, com 
primdru, segunda c tcrceiru classe: refeição, uniforme c calçados 
pura o trabalho fornecidos pela empresa, além du semana de 40 
horus, 

Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
Aproveito a oportunidade parn dur conta das reivindicuçõcs de 

nwis de JOO mil metalúrgicos e demais trabulhudores nu lndústriu 
Siderúrgica Nacional, que serão discutidas pdos dirigentes sindicuis 
que repi"cscntarn a categoria no Estudo e cm div~:rsos pontos do Pais. 
O encontro terú sede em Volt<~ Rt:donda, nu primeiru quinzena de: 
maio, promovido pela entidade sindical d:tquclc município e do Rio 
de J:~nciro. 

t\da!hcrhl de Olivt!ira, d11 Sindicato dos Mt:talllrgicos do Rio, 
que vê n crH:nntrn oportuno c ohjt!tivo para englobar cm um único 
lhlClltlH:nto n:h'irHikatúrin as principais prctcnsôt:s da cutt:goria, 
mostr:t-st• hast:mtt' confiante l.Jllt: !'lr.:j~t atendido. Prevê, nindu, o 
Jiri~cnte o1 entre~.t dl· minrrta .ro.., r:1trt)e~. 1:1mhé-rn no m~s de maio, 
tcndll cm \·ista a dclihcr~tçüo c: l'IHtqui:.t;,t d:t ... \arl!a!~L·r·.; a serem 
plcitL•adas. a curto prazo. 

Por lllllrll htdn, Sr. Pn::,idcntc, Srs. ScnHdort:s, n Líder Adalber
to de Olivt:ira cstú agindo junto it Direçào do Sindiei.llo dus Indús
trias de Ferro, alvitrando uma reuni~lo raritúria para a discuss~o de 
ternas prol'issionais, \'bandll u rncllwria nas rcluçôcs dos trabalhado
n::,. 

Alirmou o líder classista que: 

"A dirctoria da entidade cstú apc:nas cnhrandn dos pa
trôes o cumprimento de uma r.:líiUSUia que reputa das mais 
importunte~. uma vez que somente através de um diálogo 
construtivo poder{! huvcr um melhor rciJcionamento entre o 
capital c trahalho, Contudo, u posição adotada pelo Sindica
to da lndlrstria do Ferro não terú muiorcs implicações no 
prosseguimento de um movimento cuja limdidttde é conse
guir p:m1 os metalúrgicos dos munidpios do Rin d(! Jnnciro, 
Duquo de Caxias, Nova lguaçu. Nilópolis, ltaguuí e 
Parac:1mbi outros benefícios pantlclos no reajustamento 
salarial." 

Cita aintla, como exemplo, que a clt1ssc nf10 comeguiu, atê hoje, 
o seu sali~rio profissional, ou qualquer v:.mta~e/ll tlc carútcr social. E 
que nas reuniões realizadas nas delegacias sindicuis da cntidude 
c/assist"· os operúrios cxpres~nram as suas necessidades aos 
representantes, requerendo uma camp:.mha das mais dinâmicas em 
torno da concessão de um ubono salarial dn ordem de 70%. 

Es.r.es, Sr. Prc:sidentc, os assuntos quc: rnc trouxeram !1 tribuna, 
no dia de hoje, (Muito bem!) 

O Sll. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a paluvru ao 
nohrc Senador Mmcos Freire . 

O Sll. MARCOS FREIRE (MDB- PE, Pronunciu o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Da lrihunu purlumentur- nu C:imura dos Dcputudos ou no Se
nado Fcdcrul - muito temos fuludo sobre :IS enchentes de Pernam
buco c, em especial, das cheias de 65, 66, 70 c 75. 

1:'1 vcrsamos, desta mesma trihuna, sobre o hubitat aquático do 
Recife- pM isso mesmo i.!pclidad~l por algum. de "Veneza ameri
can~l". Do nosso destino fntídico de sermos invadidos pelas águas, 
nas c'il:IÇlics invcrnosas. Da clnrividência dos holandeses, desde 
cntrw, cm rccortú·lil de canuis, para dar vuziw aos seus excessos de 
águ:~. Da imprevidência f!lWcrnamental, através dos tempos, de 
nunca efetivar. totalmente, os planos arquitetados. Dus controvér
!-ihts dos técnicos sohre o act:rto dos projctos ~munciados. Da morosi
dade na execução de obras que se propõem :1 dchcli.lr tais mo1h:s. 

NUo repetiremos, hoje, n:f~:réncins históricas dessr: drama 
multi~scculnr. Nt:m, iguulmentc:, sobre n ap:ravamcnto dos fenô
menos face ~~ uma urbanizuçrio caótica c desordcnud~\. Nem, tam
pouco, sobre o crescente clamor popular c a mobilizuçiio de todas as 
forças de Pernambuco, nos últimos anos, exigindo, do Governo. 
um posiciom1mento mo1is lirmt: e provid~ncias mais t:ft:tivas para 
enfrentar o rn~il pcln raiz. 

Qucrc:mos, sim, registrar a ocorrCncia, nestes dias, de uma nova 
catústrofc, atingindo a Cupilul c vilrius cidades, como Olindu, Limo
eiro, Salgadinho, Pussiru, Curpina, Puudulho, São Lourenço e outros 
municípios. E, l!m meio ao sacrifício de vidas humanas c aos pre
jui·t.os de ordem materhil, o sofrimento estóico de um povo que 
temos a honra de represent~1r nesta Casa. 

Povo tão eulejudo pelas agruras de cada dia, que jâ não se sur
preende com as c:ilamidadcs m<liores- ora secas tt:rrivds, orn en
chentes cntastróncas - que se abatem sohrc o Estudo, reriodica
mentc. Malgrudo o que tem pudccido, continua aguurdando, entre 
irrcvercntc c apcs:.1r de tudo c:spcr.:tncoso, que, o mais breve possível, 
cumrram-se as fâceis c sucessivus promessas aliciais de que: o drama 
nào se repctirú. 

Ao lc:rmo!-1 dcclur:tcõcs dc nutoridadi.!S utuuis de que esta será a 
lllti1111.1 enchente de Pernambuco, sornas levados a rclembrur, de ime
diato, assertiva gradiloq(lcntc feita cm 1970, logo apôs u cheia de 
julho duquclc ano, pelo cnluo Governador do Estudo, Nilo Coelho, 
de que "seremos malsinudos c não teremos perdão, por hoje e paru 
sempre. se a cc:na se rcpctir". Mas, para desgraça nossa, quantas c 
quantas vczl.!s ela vcm-sc repetindo, com todus ns suus funestas conse
qOl:ncias! 
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Estávamos na Guanabara quando, em janeiro de 1966, houve 
um daqueles terdveis temporais. A queda de pedras dos morros 
cariocas sobre a cidade deixou um saldo doloroso de vitimas o de 
projuízos de toda ordem. Em pouco tempo, com tudo, custosas obras 
de escoramento foram de logo procedidas, livrando o povo daquele 
pesadelo coietivo. Enquanto isso, nós, há 12 anos, continuamos a 
aguardar a execução de um complexo de obras - construção de 
múltiplas barragens, rctificações e alargamento de rios, elevação de 
suas margens, assoreamento dos seus leitos, construcõ.o c 
desobstrução de canais, criação de lagos artificiais etc- prometidas 
ao longo do tempo e que hó muito deveriam estar conclu!das. 

r; melancólico como, nesse !nterim, se canalizaram verbas fabu
losas para a Ponte Rio-Niterói, a Transamazónica, os metrôs do 
Rio e São Paulo, ltaipu, o aeroporto supersónico do Rio de Janeiro. 
O fato é que é sempre dificil, moroso c sofrido chegarem ao Nordeste 
os recursos materiais e técnicos que, nos vârios setores econômicos c 
sociais que estão a exigir grandes projetas, poderiam se constituir na 
redenção de um terço da população brasileira, que vive naquela 
região. 

Mas, evitando nos repetir mais em considerações já sustentadas 
por ocasião da última grande cheia de julho de 75, desejamos enfa
tizar o agravamento do problema social ali existente. 

O Poder Público acorrerá, por certo, às pessoas f!sicas e jurí
dicas, inclusive integrantes de nosso parque produtivo, comprovada
mente atingidas pela catástrofe, através de prorrogação- sem juros, 
multas ou correção monetária - do prazo de recolhimento de tri
butos, de contribuições previdenciárias, de amortizações de financia
mentos oficiais, de prestações devidas por mutuários do BNH etc., 
Impõe-se, igualmente, a abertura de linhas de crédito especial, com 
juros reduzidos, para reconstrução de imóveis danificados ou subs
tituição de móveis destruidos, financiando restauração de empresas, 
reequipamentos e até capital de giro. 

Ao ludo do prosseguimento, o mais acelerado possível, das 
obras de engenharia hidráulica cabíveis, e a exemplo do que tem 
ocorrido em tragédias pretéritas, é imprescindível enfrentar, sem 
tardança, os seus trágicos efeitos. Nesse sentido, não pode tardar um 
substancial apoio, sobretudo financeiro, à indústria, à agropecuária, 
ao comércio, its empresas de serviços, ao próprio Estado e municí
pios diretamentc atingidos, como medida de salvação de uma 
economia normalmente já tão sacrificada. Por isso, não nos parece 
injustilicúvc:l a concessão de uma moratória financeira, em prazo 
razoável, e até mesmo, para certos setores, a decretação de uma 
anistia !iscai. 

Permitimo-nos, entretanto, dar um enfoque todo especial, como 
o lizcmos há menos de dois anos deste mesmo plenário, ao drama 
dos trabalhadores atingidos, uma vez mais, pela hecatombe. E 
formular apelos no sentido de que: 

1 -O BNH abra uma linha especial de atendimento, através de 
fornecimento grntuito de material de construção para reparação dos 
estragos havidos t:m casas modestas, mesmo de imóveis não vincula
dos ao Plano Nacional de Habitação. 

f: que homens pobres, ganhando um, dois ou três salãrios mini
mos, quando não desempregados, não têm como resgatar, sequer, 
emprêstimos, por menores que eles sejam. 

2 - Ofereça-se ajuda financeira, a fundo perdido, aos 
trabu\hadorcs residentes nu áreas atingidas, sem se recorrer à 
liberação do FGTS, como lamentavelmente ocorreu em 1975, com o 
no~so veemente protesto, cujas parcelas então sacrificudns deveriam, 
agora, ser restituídas, 

O trabalhador, que jú não tem u garantia de sua estabilidade, 
viu-se tamh~m despojado, por catústrofc colctiva, dos poucos recur
sos seus, :~cumulados compulsoriamente pnru necessidades 
individuais do futuro. O pouco qur.: recebeu, hú menos de dois unos, 
niio terÍI dmlo, sequer, para repor as coisas que perdeu -c eis que o 
pouco que repôs foi nov;1mentc levado ou destruido pelus fúrias das 
úguas. Não se lhe pode, impor tantos preju(zos, c é justo -

n:pctimos - que o Governo o socorra, financeiramente, a titulo 
conti1bil de "fundo perdido", mas que não o será sob o mais elevado 
c humanitário ponto de vista social. Aliás, a SUDENE, por exemplo, 
terminou perdoando o saldo de dívidas coniraídas por servidores 
seus, por ocasião da última cheia, e cujos descontos eram efetuados 
mensalmente na folha de pagamento de seu pessoal. fi preciso, cm 
síntc;e, que o trabalhador, que poderá amanhã perder o emprego, 
tendo antes perdido a estabilidade, não perca, em 75 c 77, por cvcn· 
tos inteiramente alheios a ele próprio, o seu sagrado Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

Por isso, dizíamos, cm 4-8-75: "que o Governo, ao invés de 
estabelecer 450 milhões do FGTS liberados, para fazer face às neces
sidades dos operârios de Pernambuco, destinasse igual verba de 450 
milhões, a fundo perdido, para socorrer aqueles que vão usar esses 
milhões. A diferença, que poderia parecer sutil, ê substancial: a 
"ajuda" nos nagelados não seria com os seus pró,prios recursos, de 
que, como as coisas estão, vão ser desembolsados". 

Igual apelo fazemos agora, devendo ser atualizndo, apenas, o 
montante de recursos, face à nova enchente. 

3 - Efetue-se perdão de dívidas resultantes de empréstimos 
tomados, diretamente à Caixa Económica Federal de Pernambuco 
ou através do BANDEPE, por pessoas físicas que sofreram prejuízos 
comprovados em decorréncia das cheias ocorridas há quase dois 
anos. 

Esse pleito já existia antes da nova tragédia, como se pode 
constatar pela iniciativa do Deputado Fernando Coelho, através do 
Projeto de Lei n' 3.368/77, em tramitação na Câmara dos 
Deputados. Hoje, com a nova enchente, mais ainda se justifica a 
medida, amparada, inclusive, pelos precedentes adotados, ·nesse 
mesmo sentido, por algumas repartições em favor de seus servidores, 
como foi o caso supra-referido da SUDENE. Nada mais justo que 
estender tal providência aos demais tomadores de empréstimo, por 
igual desdita, entre os quais funcionários públicos estaduais e munici
pais que, por sinal, são normalmente pior remunerados que os fe
derais. 

A Caixa Económica, por sua vez, já está ressarcida na maior 
parte de tais empréstimos especiais e seria esse mais um meio de levar 
um auxílio efetivo a milhões de pernambucanos que, ainda não 
recuperados dos prejuízos anteriores, são novamente atingidos cm 
seus poucos patrimónios materiais. 

Em igual sentido, apelamos, por fim, que se autorize, de 
imediato, o reescalonamento das amortizações dos empréstimos 
concedidos aos empresários pernumbucunos, por ocasião das cheias 
de 1975, de prazos de carência vencidos ou vincendos. 

O agravamento da situação de dificuldades financeiras por que 
passa a região é a maior justificativa de tal reivindicação, jâ 
anteriormente formulada pelos órgãos de classe ligados à indústria e 
ao comércio c agora mais que nunca procedente. 

Como Senador de Pernambuco, aqui estamos, na trincheira 
para onde o povo nos mandou, colocando a nossa voz, como 
sempre, n seu serviço c procurando, altuneiramcnte, interpretar ns 
suas angústias e os seus anseios. 

Fazemo-lo, por certo, em nome de todos, sem parti prls de 
qualquer esp6cie. E esperamos que nossas sugestões, juntamente com 
outras que estão chegando do Estado, scjum examin11das com igual 
imparcialidade c máxima urgência, a fim de minornr o sofrimento de 
nossa gente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nuda mnis havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, lembrando uos Srs. Senadores que 
o Congresso Nucional cstú convocado paru uma sessão n realizar-se 
hoje, às 19 horas, no plcnúrio da Cúmuru dos Dcpullldos, dcstin11d11 
u upreciuçi\o dos projetas de Decretos Legislativos nYs 33 c 34, de 
1977. 

-------------~----·"··~·-~~~--.. -.......... -
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Designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 68, de 1977, do 
Senhor Senador Virgílio Távora, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Ministro Reis 
Vclloso, por ocasião da instalação da 9• Conferência Brasileira do 
Comércio Exterior, em São Paulo. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 88, de 1977, do 
Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham tramitação em 
conjunto os Projetas do Lei do Senado n•s 269, de 1976, e 45, de 
1977, que tornam obrigatório o ensino de noções gerais de trânsito. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 97, de 1977, do 
Senhor Senador Franco Montoro, solicitando urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 

Senado n• 84, de 1975, que tramita em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n•s 90 e31 O, de 1976. · 

-4-

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1975 (n• 1.339-C/68, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de Geógrafo, cria 
os Conselhos Federal e Regionais de Geografia, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n• 882, de 1976, da Comissão de Redução, 
oferecendo a redução do vencido. 

-5-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici
dade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n• 223, de 1976, do Sr. Senador Benjamim Farah, que 
dispõe sobre declarações de doação do próprio corpo ou parte dele 
para fins de utilizações po•t mortem, e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n• 965, de 1976, da Comissão: 
-de Con•thulçio e Ju•tlça, pela injuridicidade, com voto 

vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão, às /8 horas e 25 minutos.) 
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Diretor: Josó Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Terreo 

Telefone" 23-6244 e 25-6505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DI COMI55015 PIIMANINTI5 

Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Terreo 

Telefone, 25·8505- Romois 301 e 313 

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidonte: Agenor Mario 

Vice·Presidente: Otoir Becker 

Titulare• Suplente o 

ARENA 

1. Otair Becker 1. Oinorte Mariz 

2. Benedito Ferreiro 2. Saldanha Derzi 

3. ltolivio Coelho 3. Matias leào 

4, Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Agenor Maria I, Adalberto Seno 

2. Rob•Jrto Saturnino 2. Evolasio Vieira 

A\~i~tonlt•: Claudio Cario~ Rodriguu~ Co\ta- Ramais: 30lu 313 

Rt!Unioo\: Torçm·foira~. O\ \0:30 horm 

Lowl: Sala "Ciovi~ Bw.,ilocqua"- Ane)(o 11 Ramal: 623. 

" ... ~~·i:.~! r:·~;· :r/1:.<~,~ 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAR 
(7 membros) 

Titulare o 

1. Heitor Dias 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Pre~idente: Evandro Carreira 

Suplente• 
ARENA 

2. Jorbos Passarinho 
1. Saldanha Derzi 
2, José Sarnoy 

3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evondro Carreiro 

MDB 

3. Otair Seckcr 

1, Evelcisio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha- Romo1312 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Sevilcicqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr~sidente: Daniel Krieger 
\9-Vice-Presidente: Accioly Filho 
29·Vice-Presidente: Leite Chave~ 

Titularei 

1, Accioly Filho 
2. Gustavo Caponemo 
3, Daniel Krieger 
4, Eurico Rozcnde 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9, Otto Lohmonn 

10, Osires Teixeira 

1, Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo SrOS\ard 
5. Creste\ Quorcio 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

l. Mattos Leão 
2. lonoir Vergas 
3. Arnon do Mello 
4, Vasconcelos Torres 
5. Mil!on Cobro! 
6. Benedito Ferrt1ira 

1. Franco Montoro 
2. Lozoro Borboza 
3, Ruy Carneiro 

A~sistento: Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Rcunióost Quortos·foiros, Os 1 O tOO horas 
local: Sola "Clóvis Bovilacqua"- Anol<o li- Ramol623. 
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COMISSlO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

Titulara• 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3, CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1, Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Wilson Gonçalves 

Vlce·Presidentez Ruy Carneiro 

Suplanta• 
ARENA 

1, Augusto Franca 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: RonaldO Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às•lO:OO horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ra.nais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidentez Vasconcelos Torres 

Titulara• 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

'3, José Guiomard 

4, Luiz Cavalcante 

5, Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1, Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplanta• 

1. Cattota Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Damlcio Gondim 

5, Jarbas Panarlnhc 

1. Agonor Maria 

2. Orestes Quércla 

Assistonte1 Daniel Reis do Souza - Ramol675 

Reuniões1 Quortas·fairas, Os 10130 horas 

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSlO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC) 
(9 membros) 

Titulara• 

1. Tono Outra 

COMPOSIÇÃO 

Prosidontor JoOo Calmon 

Vico·Prosidentor Evelósio Vieira 

luplanta1 
ARENA 

1. Helvldio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. João Calmon 3, Arnon de Mello 
4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 
5. Jarbas Passarinho 

6. Caffete Pinheiro 

MDB 
1. Evolásio Vieira 1, Franco Montara 
2. Paulo Brouard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Seno 

Anistente, CloideMario 8. F .. Cruz- Ramal 598 

Reuniões, Quintas·feiras, às 10:00 horas 

Local. Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSlO DI fiNANÇAS -(CP) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldontet Paulo Brossard 

Vice-Presidonfet Domlcio Gondim 

Titular•• 

1, Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

1. Domlcio Gondim 

5, Helvldio Nunes 

6. Lena ir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O. Tarso Outra 

11. Virgllio Távora 

1 2. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

A11lstento, Cãndldo Hlppertt- Ramal 676 

Reuniões, Qulntas·folras, às 9,QQ noras 

Suplente• 

1. Cattoto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, Lourlval Baptista 

4. DanieiiCriegor 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Oanton Joblm 

2, Dirceu Cardoso 

3. Evandra Carreira 

local1 Sala "Clóvis Bevllócqua1
'- Anexo li - Ramal 623 
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C O MISSA O DI LIOJSLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidenht: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércla 

Titularei Suplente• 
ARENA 

1. Jessé Freire 1, Braga Junlor 

2. Ruy Santo-s 2. VirgUlo Tóvora 

3. Lenoir Vergas 3, Osire-s Teixeira 

4. Jarbas Pauarinho 4. Oomicio Gondim 

5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 

1. Franco Montara 1. Lózoro Barboza 

2. Orestes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Ooniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bcvilócqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DI MINAS IINIIOIA- (CMI) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Passarinha 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1. Milton Cabral 1. José Guiomard 

2. Comício Gondim 2. Paulo Guerra 
3. Arnon de Mello 3, Yirgilio Távora 
4, Luiz Cavalcante 
5. Jarbos Pauarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

Titular•• 

1. Helvidio Nunes 
2. Ollo Lehmann 
3. Saldanha Derzi 

I. Danton Jobim 

COMISSAO DI IIDAÇAO- (CI) 
(5 mombro>) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Adalberto Sena 
Yice·Prosidente: Helvídio Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jorbas Panarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardos.o 

2. Adolborto Sena 

A~~i~tenle: Moda Carmen Castro Souza- Ramal·134 
Ruunioo5: Quintm·foirm, 05 12100 horas 
local: Solo "Cio.-i~ Uevilacquo"- Anoxo 11- Rama\623 

COMISSAO DI IILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII) 

(15 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Magalhàtts Pinto 

19-Vice·Presidente: Saldanha Oerzi 

29-Vice·Presid:cntel Nelson Carneiro 

Titulare• 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jeué Freire 

5. Arncn de Mellc 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otlc Lehmonn 

1. Oonton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Accicly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3, Helvídio Nunes 

4. Dom leio Gcndim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

l. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Soturnino 

Assistente1 Cóndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões.: Quartas-feiras, Os 10:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titular•• 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santo> 

3. CaHete Pinheiro 

COMISSlO DI SAIIDI- (CS) 

(7 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Suplente• 
ARENA 

l. Saldanha Oerzi 

2. ltollvio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Bronco 

5. lourival Baptista 

I. Adalberto Sono 

2. Gilvon Rocha 

MDB 

1. Beniomim Faroh 

2. Ruy Carneiro 

Auistonte: Lêda Ferreira do Rocha- Romol312 

Rouniõus: Quintos·foiros, às 11.00 horas 

Local! Sala 1'Rui Barbosa"- Anexo 11- Remoi~ 621 o 716 
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COMISSAO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro~) 

ntular•• 

1 . José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidentez Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgllio Tóvora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sono 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Rama!312 
Reuniões1 Quartas-feiras, Qs 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DISIRVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSpC) 
(7 mombros) 

Titularei 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Dorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice·Presidentez Lenoir Vergas 

Suple!lteo 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leão 

MDB 
1. Oanton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: SOnia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Rounic3esl Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- RAmais 621 e 716. I 

COMISSAO DI TIANSPOITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PUILICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: lourival Baptista 
Vice·Presidentez Alexandre Costa 

Titular•• 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
4. Mattos leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

Suplente• 
ARENA 

l. Otto lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 
Reuniões: Terças·feiras, às 1 OzOO horas 
local: Sala nRui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISIOIS MISTAS, ISPICIAII 
I DIINQUIRITO 

Camlaolea Temporária• 

Cholo, Ruth do Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefono. 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporárias para Proietos do Congresso Nacional 
2) ·Comissões Temparórios para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeta de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou do Oliveira- Ramal 674; Cloido Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopos do Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA SAL AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE 

c.T 
!lU~ BARBOSA RONALDO 09;00 C.F. CLOVIS BEVIUCQUA CANDIDO 

10:00 
Ranuu.s - 621 e 716 Ramai - 623 

C.A.R, CLOVIS BEVILACQUA L! DA 09130 c.s.l'.c. !lU~ BARBOSA SONIA 
Ro .. l • 623 RR.mtll B • 621 • 716 

10:30 C.A. CLOVIS BEVI LACQUA CLAUDIO C.E.e. CLOVIS BEVIUCQUA CLEIDE 
Ramal - 623 COSTA 10100 Romnl - 623 

HORAS QUAR:rA S A L A S ASSISTENTE 
C.D.P. RU~ BARBOSA RONALDO 

Rlllllo.is .. 621 • 716 

09<00 c.s.N !lU~ BARBOSA LEDA 10130 C.ld.E. CLOVIS BEVILACQUA RONALDO 
Ramau - 621 e 716 Ramal - 623 

c.c.J, CLOVIS BEVILAC~UA MARIA C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

1.0:00 
Rllllllll - 623 ~LENA ll100 

Rumol - 623 

C. R. E, RU~ BARBOSA CANDIDO c.s. !lU~ BARBOSA LEDA 
Ramo.U .. 621 • 716 IW.!IUÜB - 621 • 716 

101)0 o.E. RU~ BARBOSA DANIEL 12100 O.R. CLOVIS BEVIL.ICQUA MARIA 

Ramo.l.a .. 621 • 716 RWIILll - 6~3 CARIIIE~ 

'/ ''.1 ·v'' 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão 11 . 
ANO XXXII- NY 036 SÁBADO, 7 DE MAIO DE 1977 BRASlLIA -DF 

,-------CONGRESSO NACIONAL------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ JY da Constituição, e eu, Petrô

nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY31, DE 1977 

1!: aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.510, de 27 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre a tributação de resultados obtidos na venda de participações societárias pelas pessoas 
tisicas; altera o Decreto-lei nY 1.381, de 23-12-74, que dispõe sobre o tratamento tributário 
aplicável à pessoa tisica equiparada à pessoa jurídica em decorrência de operações com imó
veis, e dá outras providências. 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.510, de 27 de dezembro de 1976, que "dispõe 
sobre a tributação de resultados obtidos na venda de part.icipações societárias pelas pessoas físicas; altera o 
Decreto-lei nY 1.381, de 23-12-74, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à pessoa física 
equiparada à pessoa jurídica em decorrência de operações com in. íveis, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !Y da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 32, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.519, de 5 de janeiro de 1977, que altera a Tarifa 
Aduaneira do Brasil (TAB), e dá outras providências. 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.519, de 5 de janeiro de 1977, que "altera a 
Tmifa Aduaneira do Brasil (TAB), e dá outras providências". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Fuço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 55,§ IY da Constituição, e eu, Petrô· 
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 33, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY1.521, ~e 26 de janeiro de 1977, que revoga, a partir do 
exercício de 1977, as normas legais e regulamentares autorizativas de destinações especiais 
dos resultados atribuíveis à União nas empresas públicas c sociedades de economia mista 
federais. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.521, de 26 de janeiro de 1977, que "revoga, a 
partir do exercício de 1977, as normas legais e regulamentares autorizativas de destinações especiais dos 
resultados atribuíveis à União nas empresas públicas e sociedades de economia mista federais", 

Senado Federal, em 6 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA !O• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1977 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Depu· 
todos 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 27/77 (n• 2.639-B/76, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 1.512, de 19 de 
dezembro de 1951, que cria a Comissão Nacional de Belas Artes, 
o Salão Nacional de Arte Moderna, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 28/77 (n• 1.100-C/75, na 
Casa de origem), que altera a redação do caput do art. 687 da Lei 
n• 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

-Projeto de Lei da Câmara n• 29/77 (n• 1.049-C/75, na 
Casa de origem), que dá denominação à estação de passageiros 
do Aeroporto de Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 30/77 (n' 1.018·C/75, na 
Casa de origem), que estabelece critério especial de recolhimento 
de Imposto de Renda para as pessoas que especifica, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 31/77 (n• 240-B/75, na Casa 
de origem), que fixa em seis horas a jornada diária de trabalho 
nos serviços de coqueria c bateria de fornos, e determina outras 
providências. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n• 34/77 (n• 33/77. na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
seja uutorizudu a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a ele· 
var em CrS 1.463.800,00 (um milhuo, quatrocentos e sessentu e 
três mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dadu. 

-Mensagem n• 33/77 (n• 32/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra 
(SP) a elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 32/77 (n• 31/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de lpuã (SP) a elevar cm 
Cr$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o mon· 
tante de sua divida consolidada. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7/77 (n• 93/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Cooperaciio Cultural e Científica, celebrado em Brasflia, a 23 de 
dezembro de 1976, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Chile. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 1/77 (n• 83-B/77. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Sanitário para o Meio Tropical, firmado entre a República Fc· 
derativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Ar· 
muda Peruana "Ucayali", fundeado no Rio Amazonas 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de no· 
vembro de 1976. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/77 (n' 91/77. na Câ· 
mura dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Cultural 
entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo 
do Reino Unido da Grii-Bretanha e Irlanda do Norte, celebrado 
em Londres, a 14 de outubro de 1976. 

- Projeto de Lei do Senado n• 307/76, que altera a Lei 
n• 4. 737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

-Projeto de Lei do Senado n•4/77, que modifica a redaçilo 
do dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Or· 
gfinicu da Previdênciu Social). 

-Projeto de Lei do Senudo n• 194/76, que dispõe sobre u 
concessão de bolsas de estudo pelo Ministério du Educuçuo e 

·\~--· ---~~~~~-1"~.·-~~ ... ~~r~·---,--·~:~c:]"-,.~7~ :_-··~ ~··: .'T:ç--:::,{:1\·~c:s.~J~·t':~l':w~; 
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Cultura aos exercentes de cargos de administração sindical oure
presentação profissional. 

-Projeto de Lei do Senado n• 46/77, que modifica a Lei 
n• 4.717, de 29 de julho de 1965, que regula a ação popular. 

-Projeto de Lei do Senado no 50/77. que dispõe sobre o 
cancelamento de penalidades aplicadas a servidores civis c o 
abono de faltas não justificadas. 

- Projeto de Lei do Senado n• 297/76, que altera a redução 
do art. 2• da Lei n• 4.281, de 8 de novembro de 1963. 

l.Z.3- Ofícios da Liderança da ARENA 

-De substituições de membros nas comissões permanentes. 
- De indicação de Srs. Senadores para integrarem, respecti-

vamente, como titular e suplente, a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

J.Z.4- Requerimento 

N• 109/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Ministro Euclides Quandt de Oliveira, na soleni· 
dade realizada ontem à tarde com a presença do Excelentissimo 
Senhor Presidente da República, comemorativa ao "Dia das 
Comunicações". 

I.Z.5- Discursos do Expediente 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Comentários sobre o 
editorial do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "Inflação, 
Governo e Renda". 

SENADOR HEITOR DIAS - Centenário de nascimento 
do Engenheiro Frederico Pontes. Dia Nacional das Comuni
cações. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 68/77. do Sr. Senador Virgílio Távora, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pro
nunciamento feito pelo Ministro Reis Velloso, por ocasião da ins
talação da 9• Conferência Brasileira de Comércio Exterior, em 
São Paulo. Aprovado. 

-Requerimento n• 88f77, do Sr. Senador Daniel Kriegcr, 
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do 
Senado n•s 269, de 1976, e 45, de 1977. que tornam obrigatório o 
ensino de noções gerais de trânsito. Aprovado. 

-Requerimento n• 97/77. do Sr. Senador Franco 
Montara, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c 
do Regimento Interno, pura o Projeto de Lei do Senado n• 
84/75, que trumitu em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n•s 90 e 310, de 1976. Aprovado. 

-Substitutivo do Senado, oo Projeto de Lei da Cdmara 
n• 76f75 (nO 1.339-C/68, nu Caso de origem), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Geógrafo, cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Geogrufio, e dá outras providências. Dlscuss~o 
udludu, a fim de que sobre ele seja ouvida o Comissilo de Minas c 
Energia, nos termos do Requerimento n• 110, de 1977. 

- Projeto de Lei do Senado n• 223/76, do Sr. Senador 
Benjamim Furuh, que dispõe sobre declarações de doaçüo do pró· 
prio corpo ou parle dele pura õns de ulilizaçõc:s post mortem, t: 

dú outras providências. (Apreciação preliminar du juridicidade.) 
Rejcltudo. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD - Fundamentação da 
posição do MDB contrária à aprovação do Projeto de Reforma 
do Judiciário. 

SENADOR EURICO REZENDE- Considerações sobre o 
estudo e elaboração da Reforma do Poder Judiciário e, de modo 
especial, a participação do Partido oposicionista quando da apre· 
ciação da matéria pelo Congresso Nacional. 

SENADOR PAULO BROSSARD, em explicação pessoai
Rctificações de .fatos, citados pelo Sr. Eurico Rezende, envol
vendo o nome de S. Ex•, e relacionados com a tramitação do pro
jeto de reforma do Judiciário no Congresso. 

SENADOR VIRGIL/0 TÁVORA. pela Liderança - O 
sistema financeiro brasileiro, tendo em vista críticas formuladas 
pelo Sr. Roberto Saturnino, em discurso proferido em sessão an
terior. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Artigo do jorna
lista A ri Cunha, contrário à instituição do divórcio no Pais. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- CinqUentenário de 
fundação da VARIG. 

SENADOR OTAIR BECKER - Realização, em Bom 
Jardim da Serra- SC, da 3• Festa da Maçã. Visita do Sr. Mi
nistro Alysson Paulinelli ao Estado de Santa Catarina e reivindi
cações entregues a S. Ex•, em prol do desenvolvimento da agro· 
pecuária e da fruticultura catarinense. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

Z- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão do 
dia 5-5-77. 

3- RETIFICAÇÃO 

-Ata da 38• Sessão, realizada em 26·4-77. 

4- CONSULTORIA-GERAL 

- Parecer n• 35, de 1977. 

5 -INSTITUTO DE PREVIDf.:NCIA DOS CONGRES
SISTAS 

-Atas de reuniões do Conselho Deliberativo. 

6- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLA· 
MENTA R 

-Ata de reunião da Comissão Deliberativa. 

7- ATAS DE COMISSOES 

8-MESA DIRETORA 

9- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PF.RMANEN· 

TES 
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ATA DA 50' SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1977 

3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8Y Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 

OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena- Braga Junior - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattcte Pinheiro - Renato Franco- Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque- Pctrônio Portella - Mauro Bcnevides 
-Virgílio Tilvora- Wilson Gonçalvss- Agenor Maria- Dinarte 
Muriz - Ruy Carneiro - Marcos Frcirt: - Luiz Cavalcante -

Augusto Franco- Lourival Baptista- Heitor Dias- Ruy Santos 
-Dirceu Cardoso- Eurico Rczendc- Roberto Saturnino- Gus
tavo Capanema - Itamar Franco - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza - Leite Chaves - Evclásio Vieira - Lenoir Vargas -
O ta ir Bccker- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

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

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Sr. !•-Secretário da Câmaro dos Depurados, encaminhando à 

revisão do Senado aurógrafos do.r .reguinres projeTo.<: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•27, DE 1977 
(N• 2.639-B/76, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da. Lei n• 1.512, de 19 de dezembro de 
19SI, que "cria a Comissão Nacional de Belas Artes, o Saliio 
Nacional de Arte Moderna, e dá outras providências", 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A Fundação Nacional de Arte (FUNARTE) organi
zará anualmente o Salão Nacional de Artes Plásticas, no Palácio du 
Cultura do Rio de Janeiro. 

A rt. 2• No salão a que se refere o art. I• desta lei, os artistas 
concorrerão anualmente a prêmios de viagem ao exterior, no País e a 
prêmios de aquisição. 

Parágrafo único. O Ministério da Educação e Culturu nxará 
anualmente as condições c os vulort:s dos prêmios determinados 
neste artigo. 

Art. 3• O custeio das despesas decorrentes dos encargos previs
tos nesta lei correrí1 por conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. ~\' Fic~1 t:~tintu a Comissão Nacional de Belns Artes, criu
da pela Lei n'' 1.512, do l'l do dclombro do 1951. 

Art. 5• O Poder Executivo regulamentará esta lei no pralo de 
noventa dius u contar du sua publicação. 

Art. 6• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art, 79 Revogam-se as disposições cm contr(lrio. 

LEGISLA Ç'r1 O CITA DA 

LEI N• 1.512, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1951 

Cria a Comlssuo Nacional de Belas Artes, o Sulilo Na
cional de Arte Moderna, c dú outras providências, 

O Presidente dn República: 

Faço saber que o Congresso Nacionul decreta c cu sanciono u 
seguinte Lei: 

Art. I'·' S~o criadns: a Comissão Nacional de Bclus Artes, 
subordinada ao Ministério da Educnçilo c Saí1de, com o objetivo de 

estudar, planejar, resolver c aplicar diretrizes atinentes ao campo das 
artes plústicas, o Salão Nacional de Belas Artes e o Salão Nacional 
de Arte Moderna como instituições oficiais subordinadas à Comis
sii<; Nadonal de Belas Artes destinados a apresentar cm exposições 
públicas, ·anualmente, obras plásticas de artistas nacionais ou es
trangeiros, contemporâneos, que residam ou se encontrem no Brasil, 
c a estimular as artes c: os artistas, mediante bolsas de estudo, 
prêmios honorincos e em dinheiro e outras recompensas. 

Parágrafo único. Compele ainda à Comissão Nacional de Be· 
las-Artes a escolha c aquisiçiio das obras que se destinarem ao 
Museu Nacional de Belas Artes e ao patrimônio nacional, entre as 
qut: ligurart:m c forem prt:miadas nos Sulões. 

Art. 2•' O S;ilflll Nacional de Belas Artes c o Salão Nacional 
de Arte Moderna cnmprcondcriio 6 (seis) seçõcs cada um que serão 
w~ seguintes: 

1- Pintura; 
11 - Escultura; 
III- Gravura; 
IV- Arquitetura; 
V- Desenho e artes gráncas; 
VI- Arte decorativa. 
Art. 3• O Salão Nacional de Arte Moderna será instalado a 15 

de maio c o Saliio Nacional de Bolas Artes a 15 de setembro, e serão 
encerrados, respectivamente, a 29 de junho e lO de outubro de cada 
ano. 

! I• Enquanto não houver local mais conveniente, esses salões 
funcionarão, respectivamente, no Ministério da Educação e Saúde e 
no Museu Nacional de Belas Artes. 

~ 2• O Ministro da Educação e Saúde poderá, em casos espe· 
I..'Í:lÍs, ouvida<~ ComlssUo Nacional dto: Belas Artes, alterar as datas 
fixadas neste artigo e o local das exposições. 

Art. ~~· A Comissão Nacional d~: Beh1s Artes funcionarú sob a 
presidência do Diretor do Serviço do Património Histórico e Artísti
co Nacional e terá mais os seguintes membros: 

a) 2 (dois) pintores; 
b) 2 (dois) escultores: 
e) 2 (dois) artislas gráncos (um desenhista e um xilógrafo); 
d) 2 (dois) críticos de arte; 
c) o Dirctor do Museu Nacional de Belas Artes. 
! I• Os artistas e os criticas de arte, a que se refere este artigo, 

soriio designados por alo do Ministro du Educação e Saúde, por 4 
(quatro) anos, escolhidos entre os mais eminentes do Pais, indicados 
em lista tríplice pelas respectivas associações de classe, sendo sempre 
um tradicional ou ucadêmico e outro moderno. 

! 2' O presidente, além do voto como membro da Comissão, 
tcrú direito ao voto de qualidade. 

t\rt. 5'' i\ Comiss;.lo Nacionnl de Belus Artt:s promoverá a 
constituição de 2 (duas) subcomissões especializadas, compostas, 
cada uma, de 3 (três) membro" com a incumbência de organizar os 
dois salões. 

! I• Dos componentes dessas subcomissões, 2 (dois) serão 
dt:sigmu.los pela Comissão Nacional de Bt:las Artes, escolhidos entre 
artistas detentores de medalha de pra tu, "Certincado de Isenção de 
Júri" ou prêmios mais elevados c I (um) será eleito pelos artistas 
expositores, que hajam concorrido pelo menos a um Salilo anterior. 

! 2• Os membros designudos pela Comissuo Nacional de Belas 
Artes, pura us subcomissões orgunizudorns dos salões, providencia· 
rflo dcntro cm H (nito) dias, a partir du dcsignuçilo, para qut: st:jum 
clt:itos os mt:mbros rcstuntes: t:, uma VI!Z complctndus us subcomis
sôcs, t:stus dt:signurUo din c horu purn n clciçno dos dois urtistus que 
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completarão os Júris, a que se refere o art. 7• e convocarão os exposi· 
tores para um escrutfnio secreto. 

§ 3• Os trabalhos das subcomissões terão inicio 60 (sessenta) 
dias antes da abertura das exposições. 

Art. 6• Compete a cada uma das subcomissões organizadoras 
dos Salões: 

a) promover a publicidade do Salão respectivo; 
b) abrir as inscrições, fixar o seu encerramento e receber ostra· 

bulhas; 
e) convocar os artistas inscritos, realizar as eleições referidas no 

art. 5• c dar posse aos eleitos; 
d) organizar os catálogos; 
e) dirigir a colocação das obras no recinto das exposições, de 

acordo com as indicações no júri; 
f) resolver os casos omissos. 
§ I• Não serão admitidos nos Salões: 
a) as cópias; 
b) os trabalhos que tenham figurado cm concursos escolares; 
c) obras de artistas falecidos, exceto daqueles cujo falecimento 

tenha ocorrido um ano antes da abertura do Salão; 
d) obras expostas em quaisquer certames anteriores; 
e) obras que não estejam assinadas; 
f) esculturas cm barro cru, cera e massas plásticas; 
g) obras de escultura que ainda não tenham sido integralmente 

retiradas dos respectivos moldes ou formas. 
§ 2• Das deliberações tomadas pelas subcomissões por maioria 

de votos, caberá recurso voluntário para a Comissão Nacional de 
Belas Artes. 

Art. 7• Haverá para cada Salão um Júri, constituído de 3 (três) 
membros, dos quais 2 (dois) nomeados pela Comissão Nacional de 
Belas Artes nos termos do art. 8•, e I (um) eleito pelos artistas exposi· 
tores do ano, na forma do art. 5•, § 2•. 

Art. 8• Os membros dos Júris serão escolhidos entre técnicos e 
críticos de arte, ou entre artistas que tenham obtido medalha de 
prata. "Certificado de Isenção de Júri" ou prêmios superiores. 

Art. 9• Compete aos Júris: selccionar os trabalhos apresen· 
tados à inscrição nos Salões; indicar as subcomissões a colocação dos 
mesmos no recinto das exposições; proceder aos julgamentos dentro 
dos primeiros 20 (vinte) dias a partir da inauguração dos Salões, men
cionando as obras e os artistas premiados, e distribuir quaisquer 
outros prêmios oferecidos pelo Governo, instituições ou particulares. 

§ I• Julgados os trabalhos, os Júris, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas farão as necessárias comunicações à Comissão Nacio· 
na! de Belas Artes, às subcomissões organizadoras e darão, cm se· 
guida, ciência das deliberações ao Ministro da Educação c Saúde. 

§ 2• Os julgamentos serão proferidos em sessão secreta. 
Art. 10. Os artistas que pretenderem expor cm quaisquer dos 

Salões deverão requerer a inscrição às respectivas subcomissões, em 
tempo oportuno, com a entrega dos trabalhos. 

§ I• Cada artista terá direito a expor até 3 (três) trabalhos em 
cada seçiio de que trata o art. 2•. 

§ 2• Os concorrentes niio se poderão inscrever, concomitante· 
mente, nos dois Salões, cm um mesmo ano. 

§ 3• Os trabalhos apresentados por artistas que tenham obtido 
no mfnimo medalha de prata, ou "Certificado de Isençilo do Júri" 
serão, de imediato, admitidos aos Salões, ressalvados os casos pre· 
vistos no artigo 6•, § 1•. 

§ 4• Os artistas que tomarem parte na Comissão Nacional de 
Belas Artes, nas subcomissões c nos Júris nil.o concorrcrilo a qual· 
quer dos prêmios mencionados nesta lei. 

Art. 11. O Salil.o Nacional de Belas Artes, por seu Júri, confe· 
rirá, unuulmentc, a artistas dirercntes, os seguintes prêmios: 

"'(,,'':···.\i.'-: {- -·· 

I• prêmio- medalhas de ouro -limitadas a 2 (duas); 
2• prêmio- medalhas de prata -limitadas a 5 (cinco); 
3• prêmio- medalhas de bronze; 
4• prêmio- menções honrosas. 

Art. 12. O Su!Uo Nacional de Arte Moderna, por seu Júri, 
conferirá anualmente, a artistas diferentes, como estimulo, I (um) 
prêmio de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiro•) e 2 (dois) de 
CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), além de "Certificados de Isenção 
do Júri", limitados a 8 (oito). 

Parágrafo único. Os artistas contemplados com os prémios de 
CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
receberão, também, o "Certificado de Isenção do Júri". 

Art. 13. Serão ainda conferidos, anualmente, em cada um dos 
Salões, os seguintes prêmios: 

a) de viagem ao estrangeiro- a um pintor; 
b) de viagem ao estrangeiro - a um escultor, arquiteto, grava

dor, desenhista ou decorador; 
c) de viagem no Pais - a um pintor que tenha antes recebido 

prêmio de viagem ao exterior, ou medalha de ouro, ou ainda o 
"Certificado de Isenção do Júri"; 

d) de viagem no Pais - a um escultor, arquiteto, gravador, 
desenhista ou decorador, que preencha as condições da letra c deste 
artigo. 

§ I• Os prêmios instituídos por este artigo somente serão confe· 
ridos a artistas brasileiros que tenham feito seus estudos no Pais, c os 
das letras a c b, a artistas que houverem recebido, antes, medalha de 
prata ou de ouro ou "Certificado de Isenção do Júri". 

§ 2• Os artistas brasileiros que tenham feito seus estudos no 
estrangeiro poderão concorrer aos prêmios das letras c e d, desde que 
já tenhmn recebido o prémio referido no art. II ou "Certificado de 
Isenção do Júri". 

§ 3• Os prémios de viagem destinados aos escultores, arqui
tetos, gravadores, desenhistas c decoradores, não poderão ser conce
didos cm mais de 2 (dois) anos consecutivos a artistas de uma mesma 
seçào. 

§ 4• No primeiro Salão Nacional de Arte Moderna os artistas 
que possuírem medalha de prata poderão concorrer aos prêmios refe· 
ridos nus letras c e d deste artigo. 

§ 5• Os trabalhos a que se referem as letras a e b ficarão perten· 
cendo ao Museu Nacional de Belas Artes, sem qualquer ónus para o 
Governo. 

Art. 14. Os prêmios de viagens ao estrangeiro e no Pais com· 
precnderilo, respectivamente, o período de dois anos e de um ano; 
não serão distribuídos mais de uma vez a um mesmo artista e com· 
petc ao Ministério da Educação e Saúde, ouvida a Comissão Nacio· 
na! de Belas Artes, fixar-lhes o quantum. 

Art: 15. Haverá, ainda, no Salão Nacional de Belas Artes um 
prêmio especial - Medalha de Honra - que será conferido ao ar· 
tista já possuidor de medalha de prata, de ouro ou de prêmio de 
viagem, mediante sufrágio a que compareçam pelo menos sessenta 
por cento dos artistas expositores do ano e por dois terços de votos. 

Art. 16. Não será distribuído a um mesmo expositor prêmio 
menor do que o já obtido em Salões anteriores. 

Art. 17. A Comissão Nacional de Belas Artes, encerrados os 
trabalhos de cada um dos Salões, apresentará circunstanciado rela· 
tório ao Ministro da Educação e Saúde, e fá-lo·ú acompanhar de 
fotografias das obras expostas distinguidas com prêmios de viagem, 
medalhas de prata, ouro, ou de Honra c ainda os de que trata o art. 
12 desta lei. 

Parágrafo único. Estes relatórios, depois de publicados no 
Diário Oficial, scrilo enfeixados cm um só volume pela Comissão Na· 
cional de Belas Artes, c o fruto de sua venda servirá à aquisição de 
obras expostas nos Salões, nos termos do art. I B. 

Art. 18. ~ proibida a cópia de qualquer trabalho exposto, 
salvo expresso consentimento do autor. 

Art. 19. As atribuições c responsabilidades das subcomissões 
só se extinguirão após a devo!uçilo dos trabalhos expostos. 

Art. 20. Os Júris, uma vez realizada a entrega dos prêmios, es· 
taril.o automaticamente extintos. 

Art. 21. A entrega dos prémios far-sc-ú em cerimónia solene e 
pública, oito dias antes do encerramento dos Salões, com a presença 

'~. III'_·_'\ I 
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do Ministro da Educação o Saúde, dos membros da Comissão Nacio· 
nal de Belas Artes, das subcomissões c dos Júris respectivos, c a 
Comissão Nacional de Belas Artes deverá convidar para a mesma as 
nltus autoridades do Pnís. 

Arl. 22. Os artistas, que obtiverem os prêmios do art. 13, silo 
obrigados a viajar dentro em 90 (noventa) dias do recebimento das 
somas que lhes tocarem; c após o retorno, dentro cm 120 (cento c 
vinte) dias, exibirão os seus trabalhos, em exposição que será obriga
toriamente promovida c patrocinada pela Comissão Nacional de 
Belas Artes. 

* I• Os artista, que deixarem de satisfazer a parte final deste ar· 
tigo sem motivo justificado, a critério da Comissão Nacioniil de 
Belas Artes, não serão admitidos em qualquer dos Salões nem pode· 
rão integrur a Comissiio Nacional de Belas Artes, as subcomissões c 
os Júris pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

* 2• Antes de viajar, no gozo das vantagens atribuldas pelos 
prémios, os beneficiários, em reuniilo conjunta com os membros da 
Comissão Nacional de Belas Artes, traçarão os seus planos de cstu· 
dos e acolherão as deliberações que forem recomendadas pela 
mesma Comissão. 

Art. 23. Os membros da Comissão Nacional de Belas Artes 
serão designados pelo Ministro da Educação c Saúde, dentro de 30 
(trinta) dias da vigência desta lei, e niio terão direito a remuneração. 

Art. 24. A Comissão Nacional de Belas Artes dentro de 30 
(trinta) dias da sua constituição organizará c publicar~\ o seu regi· 
menta e cuidará, também, do processamento dos Salões dos tra· 
bulhas das subcomissões e dos Júris. 

Art. 25. lô o Poder Executivo autorizado a consignar cm cada 
exercício financeiro os créditos necessários para atender as despesas 
de funcionamento da Comissão Nacional de Belas Artes, dos Salões, 
dos prêmios e das aquisições de trabalhos expostos. 

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio deJanciro, 19 de dezembro de 1951; 130• da Independência c 
63• da República.- GETÚLIO VARGAS- E. Simões Filho. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1977 
(n• 1.100-C/75, na Casa de origem) 

Altera a redaçilo do "caput" do art. 687 da Lei n' 5,869, 
deli de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O caput do art. 687 c seu§ 2• da Lei n• 5.869, de 11 de ja

neiro de 1973 (Código de Processo Civil), passam a vigcr com a se· 
guintc redução: 

"Art. 687. O edital será afixado no átrio do cdillcio do 
forum c publicado em resumo, uma vez no órgão oficial do 
Estado e duas vezes em jornal local, se houver, 

§ I• ..... , ......... , ............... , , ........ .. 
§ 2• A segunda publicação sairá no dia da alienação 

judicial; se nesse dia não circular jornal, na edição imediata· 
mente anterior a este." 

Art. 2• Esta Lei cntrarll cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LBGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo Civil. 

........................................................... 
Art. 687. O edital será afixado no átrio do cdillcio do forum c 

publicado, cm resumo, uma (I) vez no órgão oficial do Estado, c 
duas (2) cm jornullocul diário, se houver. 

§ I' Entre u primeira publicação e a praça ou leilão mediará o 
prazo de dez (lO) dias, se os bens forem de valor igual ou inferior a 
duzentas (200) vezes o salário mfnimo em vigor nu sede do juízo à da· 
ta da avaliação e o de vinte (20) dias se de maior valor. 

§ 2• A segunda publicação sairá no dia da alicnaçiio judicial: se 
nesse dia nüo circular jornal, no dia imediatamente anterior. 

§ 3• O devedor será intimado por mandado do dia c hora da roa· 
lizução da praça ou leilão. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 29, DE 1977 
(N• 1.049-C/75, na Casa de origem) 

Da denominação à estaçio de passageiros do Aeroporto de 
Santo Ângelo, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A estação de passageiros do Aeroporto de Santo Ânge
lo, no Estado do Rio Grande do Sul, passa a denominar-se Sepé 
Tiarajú. 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Transportes, Comunicaçrjes e Obras 
Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1977 
(N•t.OIS-C/75, na Casa de origem) 

Estabelece critério especial de recolhimento de Imposto de 
Renda para as pessoas que especifica e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• As pessoas llsicas com mais de setenta anos de idade, 
quando assalariadas, militares inativos e civis aposentados ou 
pensionistas, ficam dispensadas de apresentar declaração anual de 
rendimentos, operando-se o desconto respectivo únicamente nas 
fontes pagadoras. 

Art. 2• As pessoas a que se refere o artigo anterior não poderão 
usufruir os bcncflcios fiscais previstos no Decreto-lei n• 157, de 10 
de fevereiro de 1967. 

Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 157, DE lO DE FEVEREIRO DE 1967 

Concede estimulas riscais à capitalização das empresas, re
força os Incentivos à compra de ações, facilita o pagamento de 
dêbltos riscais. 

Ar •. I• De acordo com os termos deste Decreto-lei, os contri· 
buintes do Imposto de Renda, nos limites das rcdações previstas nos 
arts. 3• e 4•, tcrilo a faculdade de oferecer recursos às instituições 
financeiras, enumeradas no art. 2•, que os aplicarão na compra de 
açõcs c debêntures, emitidas por empresas cuja atuação corresponda 
aos fins estabelecidos no art. 7• 

Art. 3• Será facultado à pessoa flsica pagar o imposto devido 
em cada cxcrclcio com reduçilo de dez por cento (lO%), desde que 
aplique, cm data que preceder à do vencimento da notificação do 
Imposto de Renda, soma equivalente na efctivaçilo do depósito ou 
na aquisiçilo dos certificados mencionados no urtigo anterior, 

Art. 7• A compra de uçõcs e de debêntures realizadas pela ins· 
tituições linanceiras, enumeradas no urt. 2•, somente scrilo válidas 
cm rclaçilo às empresas que se comprometam, perante o Banco Cen· 
trai, n aceitar, ultcrnntivamcntc, uma das condições dos incisos se· 

"~~'··: .. ;:~';l:?~f~;:,r,;.~~~1l~cy.:.r·~~o~~rR·xr~r~";;~~~~71r'%~~ 
;- ;I·~-.. \:1)):· .:::·~,.\~t !Jr_)/.;. ,/ !,1 '. ·!;( ·:\ ·f ,,._ .. "·,'!I,. I. ,. 

'1!'"1' .. ,·.\.,-r•-·tr~-,í· !r··- .. ···:J.: ... , J'~ ... -- ·r.····-··:·1'•· ''·''t -··r,. 
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guintcs, a, b ou c, c atendam, cumulativamente, ao indicado no in
ciso d: 

a) colocar no mercado mediante oferta à subscrição pública, 
dircta ou indirctamcntc, açõcs de aumento de capital, devendo os 
atuais acionistas subscrever, no mínimo, vinte por cento (20%) do va
lor da emissão; 

b) colocar no mercado debêntures conversíveis em ações de pra
zo mínimo de três (3) anos, devendo os atuais acionistas subscrever 
vinte por cento (20%) do valor da emissão; 

c) alienar imóveis cm valor que, no mínimo, seja equivalente a 
quinze por cento (15%) do capital social; 

d) aplicar os recursos provenientes do aumento de capital, com 
a opção de uma das providências acima enumeradas, em capital 
circulante, assegurando a proporção entre o passivo exigível e não 
exigível, de acordo com os recebimentos desses recursos, sendo, para 
os efeitos desta lei, considerado como capital próprio as debêntures 
conversíveis cm açõcs, de prazo mínimo de três anos. 

LEI N• 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e Institui normas 
aerals de Direito Tributário aplicáveis à Unlio, Estados e Munlc!plos. 

LIVRO PRIMEIRO 
Sistema Tributário Nacional 

TITULO IIJ 
Impostos 

CAPITULO IIJ 
Impostos sobre o Patrlmõnlo e a Renda ············ ..................................... ······ ... . 

SEÇÃOIV 
Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza 

Art. 43, O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade cconômica ou jurídica: 

I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho 
ou da combinação de ambos; 

11 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

Art. 45. Contribuinte do imposto é: o titular da disponibilidade 
a que se refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição 
ao possuidor a 4uul4uer título, dos bens produtores de rcndu ou dos 
proventos trihutúvcil'. 

LIVRO SEGUNDO 
Normas Geral• de Direito Tributário 

TITULO li 
Obrlgaçilo Tributária 

CAPITULO IV 
Sujeito Passivo 

SEÇÃ.OI 
Disposições Gerais 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigaçi\o principal ê u pessoa 
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pccuniâria. 

•r ·~ -: ;..-' '! 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-
se: 

I - contribuinte quando tenha relação pessoal c dircta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador; 

11 - responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

SEÇÃOIII 
Capacidade TributAria 

Art. 126. A capacidade tributária passiva indcpcndc: 
I- da capacidade civil das pessoas naturais; 
11 - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que impor

tem privação ou limitação do cxerclcio de atividadcs civis, comerciais 
ou profissionais, ou da administração dircta de seus bens ou negó
cios; 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Emenda Constitucional n• I, de 17 de outubro de1969 

TITULO! 
Da Orsanlzaçio Nacional 

CAPITULO VI 
Do Poder Leslslatlvo 

SEÇÃOV 
Do Processo Legislativo 

Art. 57, ~ da competência exclusiva do Presidente da Rcpúbli· 
cu a iniciativa das leis que: 

I -disponham sobre matéria financeira; 

............ ·················· ·················· .......... . 

• • •• ~ ' • • • • • • • • • • • o • ' • • • • • • ••• ' • • • o ' o • o • • • • • o • • • • • • • o • • • • o • • 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 31, DE 1977 
(n' 240-B/75, na Casa de orlaem) 

Fixa em seis horas a jornada diária de trabalho nos ser· 
viços de coquerla e bateria de fornos e determina outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' A duraçi\o normal do trabalho nos serviços de coqucria 

e nns seções de bateria de fornos não excederá de seis horas diárias 
ou de trinta e seis horas semanais. 

§ I' O número de horas previsto neste artigo poderá ser elevado 
até oito horas diárias c trinta c seis horas semanais, no máximo. 

§ 2' A prorrogação prevista no parágrafo anterior dependerá, 
sempre, de acordo escrito individual ou colctivo c prévia licença da 
autoridade competente cm matéria de higiene do trabalho. 

§ 3• A remuneruçilo do trabalho no pcrlodo de prorrogaçilo 
scrú, no mínimo, vinte c cinco por cento superior à da hora normal, 
constando sempre o seu valor do acordo individual ou colctivo de 
trubnlho. 
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Art. 2• Em cada perfodo de duas horas consecutivas de traba· 
lho será obrigatória uma pausa de quinze minutos para repouso. 

Parágrafo único. O perfodo de repouso referido neste artigo 
será considerado como de trabalho efetivo, pura todos os efeitos !e· 
gais. 

Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943. 

TITULO 11 

Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO li 

Da Duraçio do Trabalho 

SEÇÃO 11 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 
horas suplementares, em número não excedente de duas, mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrate 
coletivo de trabalho. 

§ I • Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverã cons· 
tar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suple· 
mentar que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da 
hora normal. 

§ 2• Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força 
de acordo ou contrato coletivo, o excesso de horas em um dia for 
compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de ma· 
ncira que niio exceda o horário normal da semana nem seja ultra· 
passado o limite máximo de dez horas diárias. 

TITULO III 

Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO! 

Das Disposições Especiais sobre Duraçilo e 

Condições do Trabalho 

SEÇÃOX 

Do Trubulho em Minas de Subsolo 

Art. 293. A duração normal do trabalho efctivo para os em· 
pregados em minas no subsolo não excederá de seis horas diárias ou 
de trinta e seis semnnais. 

Art. 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo po
derá ser elevada até oito horas diárias ou quarenta e oito horas 
semanais, mediante acordo escrito entre empregado c empregador 
ou contrato coletivo de trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia 
licença da uutoridude competente em matéria de higiene do trabalho, 

Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no 
subsolo poderá ser inferior a seis horas diárias, por determinação da 
autoridade de que truta este urtigo, tendo cm vista condições locais 
de insulubridudc c os métodos e processos do trabalho adotado. 

•. "' ··.!~ / 

'• I' 
-·i· ' 1' "'i'/ 

Art. 296. A remuneração da hora prorrogada será no mlnimo 
de 25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou do 
contrato coletivo de trabalho. 

Art. 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer aconte· 
cimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, 
deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à autoridade 
Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

Art. 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessâria a 
transferência do empregado, a juizo da autoridade competente em 
matéria dê higiene e segurança do trabalho dos serviços no subsolo 
para os de superficie, e a empresa obrigada a realizar essa transferên· 
cia, assegurando ao transferido a remuneração atribulda ao tra
balhador de superficie em serviço equivalente, respeitada a capa
cidade profissional do interessado. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 146 E 147, DE 1977 

PARECER N•146, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n• 34, de 
1977 (n• 33, de 1977, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP), a 
elevar em Cr$ 1.463,800,00 (um mllhio, quatrocentos e ses
senta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

Sob exame, a proposta do Senhor Presidente da República, no 
sentido de que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Feliz 
(SP) a contratar a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: CrS 1.463.800,00 (em complementação ao finan
ciamento a ser obtido junto 1l referida instituição, no valor de 
CrS I .536.200,00, independentemente de autorização especifica do 
Senado Federal); 

B- Prazo de Amortização: 3 anos 
C - Encargos: 
I -juros de 10% a.a.; 
2- correçi!o monetária idêntica nos fndices fixados pelo Salâ· 

rio Mínimo Habitacional; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(I CM); 
E- Destlnaçiio dos recursos: pavimentação asfâltica de ruas da 

cidade." 

O Conselho Monetário Nacional recomendou u aprovação do 
pedido por entender que, com a assunçilo do empréstimo sob estudo, 
as finanças públicas daquela edilidade não sofrerão abalos substan· 
ciais e o seu dispêndio nilo deverá acarretar maiores pressões na exe
caçi\o orçamentârin dos próximos exercfcios. 

No mérito, o pleito tem encontrado o respaldo do Senado Fe
deral, por considerar que o aparelhamento das pequenas e médias 
cidades contribuirá puru inverter o nuxo migratório em direçilo aos 
grandes conglomerados urbanos, que jú ultrapassaram o tamanho 
ótimo e apresentam rendimentos negativos, possibilitando assim um 
ordenamento espacial mnis equilibrado. 
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Assim sendo, opinamos pela aprovaçilo do pleito, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 16, DE 1977 

Autoriza a Prefcitur• Munlclpol de Porto Feliz (SP) o 
elevar em CrS 1.46::\.HOfi,UO (um milhiio, 111111trocentos e ses-
senta e três mil c oilnCl'llln!l cruzeiro:.) u lllflntuutc de sua dívida 
consolldoda. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• J; a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, 11 c IIi do artigo 2• da Resolução no 62/75, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, junto à 
Caixa Econômica do Estado de Siio Paulo S.A., no valor de 
CrS 1.463.800,00 (um milhão quatrocentos c sessenta c três mil e 
oitocentos cruzeiros), destinada uo linanciamento de serviços de 
pavimentações asfálticus a serem realizados cm vias púbHcas daquela 
cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi· 
cação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1977. - Vasconcelos Tor· 
res, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Franco Montara, 
Relator - Milton Cabral - Arnon de Mello - Agenor Mario -
Augusto Franco. 

PARECER N• 147, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de 
Resolução no 16, de 1977, du Comissão de Economia que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP), o elevar 
em Cr$ 1.463.800,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e 
três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divido 
consolidada. 

Relator: Senador Oito Lehmann 

Sob apreciação, o Projeto de Resolução n' 16, de 1977, de auto· 
ria da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Porto Feliz (SP), a elevar em CrS 1.463.800,00 (hum milhão, qua· 
trocentos e sessenta e três mil e oitocentos cruzdros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de realizar uma operação de crédito 
junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A .• no mesmo 
montante, destinada ao financiamento de serviços de pavimentação 
asfãltica a serem realizados em vias públicas daquela cidade. 

O Pleito obedeceu ao disposto no art. )o, da Resolução n' 62, de 
1975, do Senado Federal, cujo mérito técnico-financeiro mereceu 
exame e aprovação da autora da proposição em tela. 

Do ponto de vista que nos compete analisar, entendemos que a 
matéria é juridica, constitucional e está em boa técnica legislativa. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolu· 
ção da Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Krieger, Prcsi· 
dente- Oito Lehmann, Relator- Saldanho Derzi- Nelson Carnei
ro - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Helvfdio Nunes - Heitor 
Dias -ltalfvlo Coelho. 

PARECERES N•S 148 E 149, DE 1977 

PARECER N' 148, DE 1977 

Da Comissão de Eeonomla, sobre u Mensugem n• 33, de 
1977, (n' 32, de 1977, na origem), do Senhor Presidente du 
República, propondo ao Senodo Federal, par• que seju autori
zado u Prefeitura Munlclpul de Siio Jouqulm du Burru (SP), • 
elevar em Cr$ 4.000.000,00 (<JUUiro milhões de cruzeiros) o 
montonte de suo dfvldu consolldudu. 

Relutor: Senodor Arnon de Mello 

Sob exume, a proposta do Senhor Presidente da República, obje· 
tivundo nutorizuçi'lo parn que a Prefeitura Municipld de SUo Jou-

quim da Barra (SP), possa contratar, junto à Caixa Econômica de 
São Paulo S.A., a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: CrS 4.000.000,00; 
B- Prazo de pagamento: 3 anos; 
C- Encorgos: 
I- juros de 10% a.a.; 
2- correçuo monetária de acordo com os lndices determinados 

pelo salário mínimo habitacional; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(I CM); 
E- Destinação dos recursos: Financiamento de serviços de pa· 

vimentação asfáltica. n 

O Conselho Monetário Nacional recomendou a aprovação do 
pedido por entender que, apesar de os limites fixados pelos itens II c 
!11 do artigo 2' da Resolução no 62/75, do Senado Federal, terem si· 
do ultrapassados, os novos compromissos não deverão acarretar 
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exerci cios. 

Do ponto de vista econômico, os empreendimentos visam a um 
melhor aproveitamento do solo urbano, daquela cidade, dando-lhe 
melhores condições de crescimento ordenado, dentro de uma estraté· 
gia global que visa a uma reorientação das migrações internas, a fim 
de se conseguir crescimento equilibrado dos ulugares centraisn e ou 
"Pólos de desenvolvimento". 

A matéria é análoga a tantas outras que têm merecido a aprova
ção da Casa, até mesmo porque o empreendimento se reveste de ca
ráter reprodutivo, devendo ensejar retorno aos cofres públicos de 
grande parte do capital investido com a instituição da contribuição 
de melhoria. 

Assim sendo, opinamos pela à aprovação do Pleito, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 17, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Joaquim da Barra 
(SP), o elevar em Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidadB. 

O Senado Federal resolve: 

Art. i' J; a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) 
autorizada a elevar temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens ll e III do artigo 2• da Resolução no 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de realizar uma operação de crédito, junto à Caixa 
Económica do Estado de São Paulo S.A.. no valor de 
CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), destinada ao finan· 
ciumento de serviços de pavimentação asfãltica a serem realizados 
cm vius·públicas daquela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publica· 
çào. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1977. - Vasconcelos 
Torres, Vice-Presidente no exercício da presidência- Arnon de Mel
lo, Relator - Cnttete Pinheiro - Milton Cabrol - Franco Montoro 
- Agenor Mo rio- Au~usto Fronco. 

PARECER N• 149, DE 1977 

Du Comissão de Constitulçilo e Justiça, sobre o Projeto de 
Resoluçilo n' 17, de 1977, da Comlssilo de Economia, que 
"outorlzo u Prefeitura Munlclpol de Silo Jooqulm da Barra 
(SP), u elevur em Cr$ 4.000.000,00 (quBtro milhões de cru
zeiros), o montonte de sua divido consolldodo", 

Relator: Senudor Otto Lehmonn 

Sob apreciação, o Projeto de Resolução no 17, de 1977, de 
autoriu du Comissilo de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Silo Joaquim da Burra, Estudo de Silo Puulo, a contrutur 
empréstimo junto ii Cuixu Económica do Estado de Silo Paulo S. A .. 
no valor de CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), dcsti· 
nado uo financiamento de serviços de pavimcntuçilo asfáitica nuquc· 
le município. 
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A matéria obedeceu as normas estabelecidas pelo nrt. 3•, da 
Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, cujo mérito técnico
financeiro mereceu exame e aprovação da Comissão de Economia. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, entendemos que a 
matériu é jurídica, constitucional e obedece à boa técnica legislativa. 

Assim, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Krleger, Pre
sidente - Oito Lehmann, Relator - Wilson Gonçalves - Leite 
Chaves- Nelson Carneiro- Heitor Diss- ltalivio Coelho- Salda
nha Derzi. 

PARECERES N•s 150 E 151, DE 1977 

Sobre a Mensagem n• 32, de 1977, (n• 31, de 1977, na 
origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Se
nado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de lpui (SP) a elevar em Cr$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta . 
e cinco mil cruzeiros) o montante de suli dívida conõolldada: 

PARECER N• ISO, DE 1977 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Milton Cabral 

Sob exame o pleito da Prefeitura Municipal de I pu r. (SP) no sen
tido de obter autorização para contratar a seguinte operação de crê~ 
dito, junto à Caixa Económica do Estado de Sr. o Paulo S/ A: 

"A - Valor: Cr$ 685.000,00 (em complementação ao finan
ciamento a ser obtido junto à referida instituição, no valor de 
Cr$ 130.000,00, independentemente de autorização especifica do Se
nado Federal); 

B- Prazo de amortização: i O anos; 
C - Encargos: 
I- juros de 10% a.a.; 
2 - corrcçào monetária idêntica aos índices lixados para o sa~ 

lário mínimo habitacional; 
D - Garantiu: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(!CM); 
E- Destinação dos recursos: construção de um hospital." 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo inde

ferimento do pedido em análise, por considerar a margem de pou
pança daquela municipalidade insuficiente para cobrir o dispôndio 
anual relativo às amortizações do empréstimo. 

No mérito, embora a matéria se enquadre na política de apare
lhamento de Pequenas e Médias cidades, de serviços que sejam ca
pazes de racionalizar o ordenamento dos lugares centrais cjou pólos 
de desenvolvimento, opinamos pelo arquivamento da Mensagem, 
em face do parecer contrário do Conselho Monetário Nacional. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1977.- Vasconcelos Tor
res, Vice-Presidente no exercício da presidôncia - Milton Cabral, 
Relator- Caltete Pinheiro - Agenor Maria - Franco Montoro -
Augusto Franco. 

PARECER N• 151, DE 1977 
Dn Comlssiio de Constitulçiio e Justiça 

Relator: Senador Helvidlo Nunes 
Sob exame o pleito da Prefeitura Municipal de lpuil, Estado de 

São Paulo, paru que possa contrutar empréstimo no valor de 
CrS 6H5.000,00 (seiscentos c oitenta e cinco mil cruzeiros), junta il 
Cai:m Económica do Estado de Sfto Paulo, destinado a lin::m~ 
ciar a construção de um hospital, naquela cidade. 

Acompanhando as informações da Conselho Monel(trio 
Nacional. a Comissão de Economia emitiu parecer pelo arquiva
mento da Mensagem, por entender que n margem de poupança 
daquela municipalidmlc é insuficiente pura cobrir os encargos rc\a
livos fls amorlizaçõcs do referido empréstimo. 

Assim sendo, muito cmboru niio existam óbices quanto uos 
aspectos de jurdicidadc.: c constitucionalidm.lt:, acompanhamos o 

::..-,. 

pt~rcccr da Comissão de Economia, opinando, também, peJo arquiva
mento, cm face da sistcmútica adotada para a espécie. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Duuicl Kric~:cr, Presi
dente - Helvídio Nunes, Relator - Wilson Gonçalves - Leite 
Chaves- Nelson Carneiro- Oito Lchmunn- Heitor Dias- Salda
nha Derzl- ltalfvln Coelho. 

Sobr~ o Projeto rlc Dc~rcto J.cgh;h1tivo n~' 7, de 1977 
(n' 93, de !977, nn Cútnurn dos Dcputudm), tjuc uprovu o 
texto do Convênio de Cnoperuçiio Cultural c Clentífien, cele
brado cm Brusíliu, 11 23 de dezembro de 1976, entre o Gov_crno 

·do Repúhlicn Federativa do Brasil e o Governo. da Repúblí~u do 
Chile. · 

-. 
PARECER N• 152, DE 1977 

Da Comissão de Rclu~;ões Exteriores 

Relator: Senador José Surney 

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Projoto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1977, que .aprova o texto do Convõnio de 
Cooperação Cultural c Científica, celebrado cm Brasília, a 23 de 
dct.cmbro de 1976, entre o Governo da República Federativa do Bra
sil c o Governo da República do Chile. 

A Mensagem Presidencial que encaminha a mutéria é acompa· 
nhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estudo das 
Relações Exteriores na qual esclarccc: 

"O referido Convênio visa a desenvolver a coopcraçüo 
cultural c cientifica entre os dois paiscs, e especifica as formas 
dessa coQperação, particularmente quanto ao intercâmbio de 
intclectLmis, escritores, artistas, cientistas c professores, assim 
como de bolsas de estudo e de aperfeiçoamento, a nível de 
pôs-graduaçfta. Tambôm objctiva facilitar o intercâmbio de 
livros, revistas c outras publicações; de exposições culturais; 
de apresentações teatrais: de conjuntos musicais folclóricos e 
de visitas de cmhros de instituições culturais, desportivas, 
cicntific:ts c artísticas." 

A parte preambular do tr:ttado cm questão revela o espírito que 
presidiu u negociação do texto. As partes contratantes reconhecem a 
necessidade de um conhecimento m:tis estreito entre os países do 
Contimcntc a lim de ampliar o desenvolvimento da cultura c da 
política intcrumcricuna, Afirma ainda que os dois governos, 
estabelecendo um sistema de troc:t de conhecimentos culturais c 
científicos, estarão facilitando o d~.:scnvolvimento dos povos do 
continente. 

O intcrc<imhio cultural :t que SI.! refere o presente convênio scrú 
cfctivadn, basicmnentc. pelo apoio a ser concedido pelos respectivos 
Governos ;'ts instituiç1~H!S t:nnsagradas it difusito dns valon:s culturais 
c artistkns da outr:1 parte. 

A coopcraçi'io cultural entre t)S dois Estados S!.!rú fcit:t através 
dus seguintes medidas: 

-incentivo à criaçi'i\l c manutcnç;hl de L"l·ntrns para o ensino c 
difusiw do idioma c cultura de cada P<~rt~: Contr:ttantL'; 

-estímulo :'t~ rdaç1ic..; entre 1lS cstahl~lednwntns de cn .... inn supe
rior: 

- intcrcflmhio de pmfcssnrcs J1!ll' meio de cstú~ios no tcrrill'!rio 
da outra Parte, a fim de ministrarem cur~os uu rcalit.arcm pesquisas: 

- L'tlttL'C..,..,:'ttl de h11]..,,1~ de C">l!ldll a c">llldattlcs d~.: ptis-~rudtt;t
t,;:'tu, pwfi.,..,iottai">, dcnti">ta..,tl\1 ;triÍ">l!t">: 
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-reconhecimento de validade aos diplomas c títulos, para o 
exercicio de profissões liberais e técnicas, expedidos por instituições 
de ensino superior dos dois Países; 

-facilidades para o ingresso c transfcréncia de instituições de 
ensino sediados no território das Partes Contratantes; 

- estfmulo ao intercâmbio de publicações, bem como à tradu
cão c edição ela r; principais obras dr.: nuton:s nacionais da outra Parte, 

Para facilitar o implemento do intcrcümbio cultural previsto no 
acordo, as partes se comprometem a tomar medidas visando a 
facilitar a admissão cm seu território, livre d!! direitos nlfandegúfios, 
de material pedagógico, obras de arte, livros c documentos que 
contribuam para o eficaz desenvolvimento das utividadcs 
compreendidas no presente Convênio. 

O tratado em apreço crin uma Comissilo Cultural brasileiro· 
chilena com a finalidade de velar pela fiel aplicação do te, to c adotar 
qualquer medida ncccss:íria ao desenvolvimento das relações cultu
rais entre os dois países. 

Os fins colimados pelo presente ato internacional, são altamente 
meritórios, pois contribuem sobremaneira para um melhor 
entendimento entre os povos. Acrescente-se que as relações de 
amizade entre o Brasil c o Chile vem de longn data, sendo do interes
se mútuo promover c desenvolver estes laços. 

No que cabe a esta Comissão examinar, cumpre louvur a inicia~ 
tiva governamentul de criar mais este instrumento de intercâmbio 
entre o nosso País e a valorosa nação nndina. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Convênio na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977. - Mn~alhiles Pinto, 
Presidente - José Sarncy, Relator - Saldanho Derzl - Morcos 
Freire, vencido -Itamar Franco- João Colmon- Arnon de Mello 
- Otto Lehmann. 

PARECER No 153, DE 1977 
Da Comissilo de Educaçiio e Cultura 

Relator: Senador Arnon de Mello 

Nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o Se
nhor Presidente da República submete à aprovação do Congresso 
Nacional o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Científica, 
firmado cm Brasília, a 23 de dezembro de 1976, entre o Governo 
brasileiro e o da República do Chile. 

Tendo como finalidade primordial desenvolver a cooperação 
cultural c científica entre os dois países, através do intercâmbio de 
escritores, intelectuais, artistas, cientistas e professores, o presente 
Convênio, tal como os seus similares, especifica as formas dessa 
cooperação, como a concessão de bolsas de estudo e de aperfeiçoa
mento, a nível de pós-graduação, o intercâmbio de livros, revistas c 
outras publicações, exposições culturais, upresentações teatrais, de 
conjuntos musicais folclóricos, c visitas de membros de instituições 
culturais, artísticas, científicas e desportivas. 

De igual modo, prevê a criação c o funcionamento, no território 
de uma das Partes Contratantes, de centros culturais da outra Parte, 

O Convênio consulta aos interesses culturais c cientfficos de nos
so Pafs, empenhado em ampliar c estreitar os laços que nos une às na
ções latino-americans, já ligadas ao Brasil pelos mesmos valores c pa
drões culturais que caracterizam a latinidade dos povos do 
Continente. 

A Comissão de Educação e Cultura opiou, assim, pela aprova
ção do Presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Salas das Comissões, 5 de maio de 1977.- Joilo Calmon, Presi
dente- Arnon de Mello, Relator- Ruy Santos- Evel,slo VIeira
Adalberto Sena- Otto Lehmunn. 

PARECERES N•s 154 E 155, DE 1977 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 01, de 1977 (n• 
83-B, de 1977, na Câmara dos Deputudos), que "aprova o 
texto do Acordo Sanitário para o Melo Tropical, firmado entre 
a Repúblico Federativa do Brasil e a República do Perú, a bor
do do nnvlo dn Armndn pcrunnn, Ucayall. fundeado no Rio 
Amazonas (Solimlle!l), mo linhn de fronteln:.1 IJrasilciro .. pcrua .. 
nu, em 5 de novc:nb:-o de l'J7:J ''. 

PARECER N• 154, DE 1977 
Do Comissão de Rehu;ilcs Ext('riore5 

Relator: Senador Luiz Covalcuntr 

Com a Mensagem n• 359, de 1976, o Senhor Presidente da Repú
blica, atendendo ao disposto na Constituição Federal, submete à 
apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo Sanitário para 
o Meio Tropical, firmado entre a República Federativa do Brasil c a 
República do Perú a bordo do navio da Armada peruana "Ucayali", 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasi
loiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

A matérb é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estudo das Relações Exteriores, na qual salienta: 

"O referido Acordo ten. por finalidade a convergência 
de esforços no sentido de desenvolver um programa de 
cooperação técnica intt.:rnacional qu~.: uprovdtc ~~ ~:xperiCncia 

adquirida cm separado por ambos os países c compreenda a 
administração sanitária, a formação de pessoal e a pt:squisa 
no campo da saúde em ambientes tropicais, conforme as 
áreas de programas relacionadas no Artigo 11, e as dirctrizes 
traçadas nos Artigos III a Vlll." 

Na parte preambular do texto, as Partes Contratantes afirmam 
ser conveniente realizar esforços conjuntos para potcncilizar os 
efeitos dos conhecimentos adquiridos pelos países participantes no 
campo sanitário. 

1! previsto a formação de um programa de cooperução técnica 
internacional que compreenda n administração sanitária, a formação 
de pessoal c n pesquisa no campo da saúde cm ~mbicntcs tropicais. 

Dentre as áreas de estudo mais importantes, ressaltam a patolo
gia tropical e a ecologia tropical. Na primeira, são previstos estudos 
sobre enfermidades infecciosas c parasitárias de maior incidência c 
preponderância no meio tropical tal como a malária, febre amarela, 
leishmaniose, tripanossomiasc~ micose, hepatite a vírus, arbovirosc e 
transcmiasc. No que diz respeito à segunda lma, são previstas 
pesquisas epidemiológicas para determinar a incidência, preponde
rância e fatores que atuam na propagação de enfermidades tropicais, 
bem como estudos ligados aos aspectos biomêdico-sociais e de sanea
mento ambiental. 

O Artigo VI do Acordo prevê o intcrcâm bio de peritos em 
administração sanitária para 'I formuçüo de pessoal profissional 
têcnico c auxiliar no campo da saúde. 

A coordenaç3o dos trabalhos ficará a cargo dos Ministérios da 
Saúde dos dois países, que designarão um coordenador devidamente 
credenciado. 

Na Câmara dos Deputados a matéria foi aprovada após receber 
parecer fav >rável das Comissões tócnicus competentes. 

Caberll à douta Comissão de Saúde desta Casa apreciar o méri
to do ajuste em questão por se tratar de matí:ria técnica de sua 
competência. 

No que compete a esta Comissão examinar nada hll que possa 
ser oposto uo acordo cm puuta, vez qut: foram observados as normas 
usuais de direito "intcrnucionnl, rcciprocilhldc do tratamento e res~ 
peito:) soberania interna dt! cud:.1 NacrLO". 
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Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Acordo 
Sanitário firmado entre o Brasil e o Peru, nu forma do Projeto ou 
Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977. Magalhães Pinto, Presi
dente - Lulz Cavalcante, Relator Saldanha Derzl - Itamar Franco 
- Otto Lehmann- Marcos Freire- José Sarney- Arnon de Melo 
- Leite Chaves- Joilo Calmon. 

PARECER N• 155, DE 1977 
Da Comlssio de Saúde 

Relator: Senador Ruy Santos 

Decorrente da Mensagem do Senhor Presidente da República 
ao Congresso Nacional, remete a Câmara dos Deputados, ao Senado 
Federal, o projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1977, com u 
seguinte redução: 

"Art. I• ~aprovado o texto do Acordo Sanitário para 
o Meio Tropical, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru, n bordo do navio da Armada 
peruana "Ucayali", fundeado no Rio Amazonas (Solimões), 
na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro 
de 1976." 

E diz a Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Relações 
Exteriores: 

"O referido Acordo tem por finalidade a convergência 
de esforços no sentido de desenvolver um programa de 
cooperação técnica internacional que aproveite a experiência 
adquirida em separado por ambos os países e compreenda a 
administração sanitária, a formação de pessoal e a pesquisa 
no campo da saúde cm ambientes tropicais conforme as áreas 
de programas relacionadas no artigo II, e as diretrizes traça
das nos artigos III a VII." 

2. Esta cooperação técnica será objcto de acordos específicos 
entre os Ministérios da Saúde de ambos os países, com as seguintes 
!mas de programas: 

"a) Patologia tropical; 
b) Ecologia tropical; 
c) Recursos de instituições; 
d) Formação de recursos humanos; e 
e) Pesquisa." 

Além disso, pelo Art. IIl do Acordo, "fica decidido a realização 
de estudos sobre as enfermidades infecciosas e parasitárias de maior 
incidência e preponderância no meio tropical considerado, e, princi
palmente sobre a malária, febre amarela, lcishmaniosc, tripanos
soniasc, micose superficial, c profunda, hepatite a virus, arbovirosc, 
transemiasc, c outras. 

Desenvolver-se-á o conhecimento de enfermidades como toxo
plasmose, equistossomose, oneocerose c daquelas cuja etiologia e 
patogenia nilo estilo bem determinadas, assim como dos mule11cios à 
saúde causados por animais peconhentos, enfermidades devidas a 
cari:nciu de alguns tipos de acidentes freqUentes no meio tropical". 

3. ~ importante para ambos os paiscs, vizinhos, com o mesmo 
ambiente e os mesmos problemas sanitários, a assinatura desse Acor
do, A experiência santiária de um e outro na erradicação de ende
mins que grassam na região, sanada, só pode ser útil à solução defini· 
tiva de problemas como a malilria, a febre amarela, a lcishmaniose, 
as micoses, as viroses. E a açilo conjunta das autoridades sanitãrias 
dos dois pafses contribuiril para que o mal existente numa !~rea niio 
passe à outra. 

O nosso parecer é, assim, fnvorl!vel à aprovação do Decreto 
Legislativo n• I, de 1977, oriundo da Câmara dos Deputados. 

,, 
~l ·' 

Salvo melhor juíw. 
Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. - Cottete Pinheiro, 

PreSidente eventual- Ruy Santos, Relator- Osires Teixeira- Gil
von Rochu -Adalberto Sena. 

PARECERES N•s 156 E 157, DE 1977 

Sobre o Proj~to de Decreto Legislativo n• 8, de 1977 (n• 
91, de !977, nu Cumora dos Deputodos), que "oprovo o texto 

do Convênio Culturnl entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino Unido da Gril-Bretanha elrlan
do do Norte, celebrado em Londres, a 14 de outubro de 1976". 

PARECER N• 156, DE 1977 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relutor: Senador Itamar Franco 

O Senhor Presidente da República, atendendo ao disposto no 
artigo 44, inciso I, da Constituição, submete à apreciação do 
Congresso Nacional o Texto do Convênio Cultural entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido do 
Grã-Bretnnha e Irlanda do Norte, celebrado em Londres, a 14 de ou
tubro de 1976. 

A Exposiçuo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores esclarece que o Convênio visa a criar instru
mentos capazes de disciplinar c orientar a cooperação cultural entre 
o Brasil e o Reino Unido. O referido documento acrescenta que o 
fomento cultural entre as Partes será feito "através da mútua conces
são de bolsas de estudo, do intercâmbio de professores e conferencis
tas, e do exame das condições da equivalência de diplomas e títulos 
univcrsit{trios''. 

Os Governos dos dois países, desejosos de expandir suas rela
ções culturais e estimular a aproximação dos povos, se obrigam a 
estimular a criação e o funcionamento de instituições destinadas ao 
estudo, pesquisa difusão da língua, letras, ciências e artes da outra 
Parte. 

Na área do ensino silo previstos cantatas entre professores e 
pesquisadores, concessões de bolsas de estudo e reconhecimento de 
certificados e diplomas expedidos por universidades e estabeleci
mentos de ensino no país da outra Parte. 

Como medidas de estímulo ao intercâmbio cultural ó prevista a 
npresentação de peças teatrais, recitais de música e festivais de cine
ma, cooperação no setor de rádio e televisão e exibição de filmes e 
documentários artísticos e educativos, circulação de jornais, livros e 
revistas originários do pais da outra Parte. 

A supervisão c execução do presente Convênio ficará a cargo de 
uma ComissUo Mista constituída de seis membros, sendo que cada 
parte designará três. 

O presente ato internacional é de grande interesse para o nosso 
País, já que o intercümbio cultural com uma nação altamente desen
volvida, como é o Reino Unido, só poderã trazer-nos beneficias. 
Caberá às autoridades competentes escolher criteriosamente as áreas 
de interc:imbio. n fim de que se possa tirar o maior proveito passivei 
da cooperação a ser estabelecida. 

No âmbito desta Comissão nada há que possa ser oposto ao 
Convênio c:m apreço. 

Ante o exposto, somos pela aprovnçilo do Projeto de Decreto 
Lcgislutivo oriundo da outra Cnsu do Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Magalhães Pinto, 
Presidente -Itamar Franco, Relator- José Sarney- Marcos Frei
re- Leite Chaves - Saldanha Derzl - Arnon de Mello -João Cal· 
mon. 

PARECER N•l57, DE 1977 . 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Scnudor Arnon de Mello 
De acordo com o disposto no art, 44, inciso I, da Constituição 

Federal, o Senhor Presidente da República, pela Mensagem n• 41, do 
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corrente uno, encaminhou à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Convênio Cultural entre o Governo brasileiro c o do Reino 
Unido da Grã-Bretnnha e Irlanda do Norte, firmado em Londres, a 
14 de outubro de 1976. 

Como declara o Senhor Ministro de Estado das Relações Exte
riores, na Exposição de Motivos que acompanha a mensagem presi
dencial, o Convênio visa a criar instrumentos capuzes de disciplinar c 
orientar a cooperação entre os dois poises no domlnio cultural, 
constituindo seu objctivo bãsico o fomento ao intercâmbio 
intelectual c cultural, através de medidas eficazes como a mútua 
concessão de bolsas de estudo, o intercâmbio de professores e 
conferencistas c o exame das condições de reconhecimento da 
equivalência de diplomas c titulas univcrsitãrios. 

Deste importante ato internacional consta ainda disposições 
objctivundo estimular a criação c funcionamento no território da 
outra parte de instituições consagradas ao estudo, à pesquisa c à 
difusão da língua, das letras, das ciências e das artes. 

Prevê, ainda, a realização de exposições artlsticns c de 
representações teatrais, bem assim a cooperação no campo cinemato
grãfico. 

De igual modo estabelece critérios que servirão de suporte à sua 
execução, concedendo facilidades concernentes no trânsito e residên
cia de nacionais da outra Parte Contratante, à importação do mate
rial necessário c aos equipamentos indispensãvcis ao desenvolvimen
to do intercâmbio cultural entre os dois palscs. 

Uma Comissão Mista constitulda de seis membros dcvcrâ ser 
criada pelas Partes Contratantes, a fim de supervisionar a execução 
do presente Convênio. 

O texto sob exame da Comissão de Educação c Cultura vem ao 
encontro dos interesses culturais do Brasil, que muito pode lucrar 
com a cooperação artlstico-cultural que o Reino Unido da Grã
Bretanha c Irlanda do Norte lhe pode oferecer, tendo em vista que 
este país marcou extraordinariamente sua presença na história, atra
vés de um dos mais ricos acervos culturais. 

A Comissão de Educação c Cultura manifesta-se, assim, pela 
aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. -Joio Calmon, Presi
dente- Arnon de Mello, Relator- Ruy Santos- E•eláslo VIeira
Adalberto Sena - Oito Lehmann. 

PARECER N• 158, DE 1977 

Da Comissão de Constltulçiio e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n• 307, de 1976, que "altera a Lei n' 4.737, de 15 de 
julho de 1965 (Código Eleitoral)". 

Relator: Senador Wilson Gonçahes 
O Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1976, de autoria do ilustre 

Senador Suldunhu Dcrzi, altera o Código Eleitoral (Lei n• 4.737, de 
15 de julho de 1965) pura o fim de que a decisão de inelegibilidade 
(ou que cancdur o registro), proferida após a realização da eleição, 
não implique nu frustrução dos votos dados aos candidatos alcan· 
çudos pela sentença condenatória, contundo-se tais votos para a le
genda do Pnrtido pdo qual tiver sido feito o rl!gistro. 

Pretende também a proposição que a nova conccituaçilo se 
aplique às últimas eleições de 15 de novembro de 1976. 

Distrihuída a mutériu pura o ilustn: Senador José Lindoso, na 
Comissão dc Constituição c Justiça, este rclatou .. sc oralmente, cm 
virtude do Requerimento n• 608, de 29 de novembro de 1976, que 
concedeu urgência í1 tramitação do projeto, c: fê-lo com u conclusão 
de qut.: a proposiçi\o merecia substitutivo, por razões de t~cnica lcgis
lutiva. 

• No dia seguinte, a 30 de novembro, a liderança da Maioria reti
rou a urgência que amparava o Projeto, razUo que impediu n aprecia
ção, pelo Plen!orio, do referido Parecer oral, e fez com que u matéria 
fosse encaminhada 1t Comissilo de Constituição e Justiça. 

Na Comissão, o Senador José Lindoso voltou a oferecer novo 
Parecer, também nilo votado pela interferência do recesso pnrlu
mcntur que se seguiu. 

Cabe-nos agora a apreciação do Projeto que, a nosso ver, é de 
grande oportunidade e de reconhecido interesse para o aprimo
ramento da nossa legislação eleitoral. 

Nn verdade, não nos parece justo, nem condizente com os objeti· 
vos dn lcgislaçi!o eleitoral, que um candidato seja registrado, 
obtenha votos c, cm seguida, por deliberação ulterior da Justiça, 
declare-se sua inelegibilidade, ou se lhe cancele o registro, com a nuli
dade dos votos que sufragaram nil.o somente a pessoa do candidato, 
mas de igual modo n legenda partidária pela qual concorreu. 

A legenda, naturalmente, não deve ser punida pelos fntos 
imputados ao candidato, causadores da sua inelegibilidade ou do 
cancelamento do seu registro. 

Na justificação do Projeto, disse o seu autor em certo trecho da 
argumentação: 

"Os partidos politicas brasileiros reconhecidos pela 
Constituição, não devem perder os votos dados pelos elei
tores, sob pena de flagrante desrespeito à vontade popular. 
Os eleitores se prejudicados forem na prática do voto, 
tomariam tal prejulzo como um desestimulo ao exercício de 
til.o sagrado direito," 

Estamos de acordo com tal argumentação. 
Do conteúdo do Projeto, entretanto, devo ser extraída a disposi

ção que manda aplicar a futura Lei às eleições de novembro passado, 
pois produziria efeitos inoportunos c contraproducentes às aspira
ções que inspiram o seu nobre autor .. 

Tal injuridicidade, porém, é passivei de corrcção nesta 
Comissão, cabendo-nos aprimorar o Projeto por força mesmo do 
art. 104 § 2•do Regimento Interno do Senado. 

Em consequência, somos pela aprovação do Projeto, na forma 
de proposição já sugerida ·no parecer não votado do Sen'ador José 
Lindoso, consubstanciada na seguinte 

EMENDA No I - CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Acrescenta parágrafo no art. 175 da Lei n• 4.737, de 15 
de julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei 
n• 4.961, de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O urt. 175 da Lei n• 4. 737, de I 5 de julho de 1965 (Códi

go Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961, de 1966, passa a vigorar, 
acrescido do seguinte parágrafo: 

Art. 175 ......................................... . 

§ 4• O disposto no parflgrafo anterior não se aplica quando a 
decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for 
proferida após a realização da eleição a que concorreu o can
didato alcançado pela scnt.mça, caso em que os votos scri!o 
contados pura o partido pelo qual tiver sido feito o seu regis· 
tro." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor nn data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrflrio. 
Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- DunleiiCrleger, Presi

dente- Wilson Gonçal>es, Relator- Nelson Carneiro - Leite Cha· 
•es - Hehldlo Nunes - Otto Lehmann - Heitor Dias - ltullvlo 
Coelho. 

PARECElt N• 159, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justh;o, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 4, de 1977, que "modlneo a redaçil.o do di .. 
posltho da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgônlea 
da Pmldênela Soelol)". 

Relator: Senador ltalí•lo Coelho 

Subscrito pelo eminente Senador Vasconcelos Torres, o projeto 
sob exume tem por objetlvo a modificaçtlo da Lei Orgânica da Previ
dência Social. 

. ........ ,. 
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Com efeito, dispõe o§ I• do artigo 24 da Lei no 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, com a altcraçilo que deu o artigo 7• do Decreto-lei n• 
66, de 21 de novembro de 1966, que o auxílio doença importará cm 
uma renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, 
acrescida de I% pura cada uno de atividade exercida, até o máximo 
de 20%. A esse dispositivo é feita, com u presente matéria, a altera· 
ção do rcrccnlUal pura SO% do "sal(trio de beneficio", ulém do 
adicional previsto. 

No artigo 2•, a proposição indica os recursos oriundos das 
contribuições rccolhidus na forma do artigo 69 da mencionada lei, 
como suporte financeiro dela decorrente. 

Na justificação, o Autor salienta que a enfermidade não dimi
nui o ânus pessoal e familiar do trabalhador. Pelo contrário, esses 
encargos aumentam com u enfermidade, cuja ··ocorrência não é e 
nem pode s<r atribuível n culpa do trabalhador". 

O alcance social da proposição é indiscutível. Achamos, entre· 
tanto, que é manifesta a sua colisão com o art. 165, parágrafo único, 
da Constituição. 

Como se verifica, a fonte de custeio de que trata o art. 29, esta
belece encargos financeiros ao organismo da Previdência Social, 
valendo-se de suas próprias receitas, sem apontar outros recursos 
cabíveis ao seu mecanismo de arrecadação. 

Investida na responsabilidade de administrar a política social do 
País, a Previdência Social dá aplicação a um fundo comum de econo
mia de milhões de contribuintes. Sob o risco de comprometer todo o 
sistema financeiro-atuarial de que se orienta, nUa deve c não pode as
sumir encargos que lhe sejam atribuídos, ferindo uma sistemática 
cuidadosamente estabelecida. A não ser que haja a indispensável fon· 
te de custeio, a que alude o dispositivo constitucional citado. 

Pelo exposto, no âmbito de competéncia regimental desta 
Comissiio, manifestamo-nos pela rejeiçiio do projeto, unte a sua 
inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977. - Daniel Kricgcr, Presi
dente - ltalívlo Coelho, Relator - Nelson Carneiro - Otto 
Lehmann -Leite Chaves- Wilson Gonçalves- Hclvidio Nunes
Accioly Filho- Heitor Dias. 

PARECER N• 160, DE 1977 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sohrc o Projeto de 
Lei do Senado n• 194, de 1976, que "dispõe sobre u concessão 
de bolsas de estudos pelo Ministério do Educoçi10 c Cultura nos 
excrccntcs de cargos de udministrnçiio sindicul ou representa .. 
çiio profissiomtl '', 

Relator: Senador Heitor Dins 
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o Projeto 

que ora examinamos dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos 
pelo Ministério da Educaçi1o aos exercentes de cargos de administra
ção sindical ou representação profissional. 

2. NaJustilicaçilo, diz o Autor que" ... um dos motivos princi
pais para o desestímulo à participação da vida sindical brasileira está 
nus dificuldades que se antepõem, nilo raro, ao desejo de jovem 
trabalhadores de melhor se prepnrarem, desejos esses que, quase sem
pre, esbarram cm dificuldades de v(trios matizes, sobretudo de ordem 
financeira ... " Diante das dificuldades atuais o trabalhador nua tem 
como retirar de seu parco orçamento ramiliar uma parcela para cus
tear seus estudos universitários. 

3. ln obstante os elevados intuitos que inspiraram a iniciativa da 
proposição, esbarra ela em obstáculos constitucionais. 

Como deito, versa sobre matéria financeira, o que se choca com 
o disposto no urtigo 57, item I, da Constituição, c implica aumento 
da despesa pública, o que está vedado pelo urtigo 65. 

4. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, por 
incomtitucional. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Krlcgcr, Presi
dente- Heitor Dlus, Relator- Wilson Gonçalves- Orto Lchmunn 
- Leite Chaves- Accloly Filho- Nelson Curnclro- Heitor Dlns
Helvidlo Nunrs -ltalivlo Coelho. 

PARECER N•J61, DE 1977 

Da Comlssio de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 46, del977, que "modlliea a Lei n• 4.717, 
de 29 de julho de 1965, que regula a açilo popular". 

Relator: Senador Saldanha Dcrzl 

De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o projeto sob 
nosso exame altera a redução do art. 9• da Lei no 4.717, de 1965, que 
regula·a ação popular, para permitir ao juiz a reabertura do feito, 
desde qÜe solicitada pelo Ministério Público ou "qualquer cidadão", 
se .. u respectiva solicitação ror instruída por novos elementos de pro
va e que nüo subsistam as razões principais determinantes da susta
çào". 

A proposição reedita outra, do mesmo Autor, que recebeu o 
no 44, de 1972, e foi unanimemente rejeitada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, aprovando parecer do Relator, Senador José 
Augusto, onde se declara: 

"Como vemos, a proposição tem por objetivo especifico 
determinar que o prosseguimento da ação, interrompida nos 
casos previstos, somente se dará quando forem trazidas 
novas provas ao processo. Ora, não vemos como cogitar de 
novas provas, quando se trata, pura e simplesmente, de dar 
prosseguimento à ação proposta, cuja paralização não 
dependeu .de decisão, dai porque, embora o projeto não nos 
pareça inconstitucional, entendemos tratar-se de medida 
inoportuna c inconveniente." 

Posteriormente, do mesmo autor e de igual teor fora arquivado, 
por decurso de prazo, o PLS n• 148, de 1974. 

Por tratar-se de matéria processual cabe a esta Comissão, nos 
termos do urt. 100, item I, inciso 6, apreciá-la, também, no mérito. 

A proposição se insere na competéncia federal (art. So, item 
XVII, letra c. da Constituição), podendo ser iniciada por Parlamen
tar, não incidindo nus proibições do art. 57, nem invadindo a 
iniciativa prevista no art. 65, nem a competi':ncia exarada no item 11 
do art. 115 da Lei Maior, e, por isso mesmo, nesse aspecto, não 
apresenta inconstitucionalidade. 

Quanto a técnica legislativa, houve um lapso, em todas as 
publicações, esquecida a numeração do caput da proposição, ou seja, 
o art. 9•. Tal deslize- também corrigível por emenda de redução e 
atribuível ao dutilógrafo - repete-se na parte final da justificação, 
onde se deve ler "acompanhada", em vez de "desacompanhada de 
novos e convincentc:s elementos de prova". 

Ainda no caput, fala-se em "sustar a execuçuo", quando talvez 
se pretendesse sustar nação, liminarmente, ou no seu curso. 

Quanto ao mérito, veriõcumos que o urt. 9' da Lei n• 4.417 não 
prevê arbítrio do juiz, mas, ante a desistência ou desinteresse do 
autor, prevenindo a absolvição de instância, o magistrado publica 
editais, para que, tanto o Ministério Público como qualquer cidaduo, 
manifestem interesse pelo prosseguimento do feito, sequer exigindo 
"novos elementos de prova". 

Então, a inovação do projeto consiste, rculmcnte, nu sustação de 
uma execução, que poderia resultar de sentença originária. Requere
ria a medida, liminarmente ou no curso da executiva, o autor du 
denúncia, ouvido o Ministério Público. Mas essa sustaçiio, nilo da 
açüo inicial, mas da execução poderia ensejar, mediante novas pro
vas, a reabertura do processo. 

Tal redução do projeto, falunr.lo, no mesmo urtigo, cm "açilo" e 
"execução da mesma", é que: levou, nu suu primeira uprescntuçào, 
este órgão, à sua unanimidade, ao parecer contrário, no mérito, nilo 
vendo como nem porque "dar prosseguimento u uçào proposta, cuja 
puralizuçào nito decorreu de decisão". 

Isto posto, emboru sem dvu de lnconstituciomalidude c racilmen .. 
te corrigíveis os desliscs de t~cnica legislativa, opinamos pela rejciçilo 
do projctn, qu:1ntn ao mérito, nm :~rnLos do primeiro parecer que 

/ 

'-
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recebeu, isto é, ''por tratnr-sc de medida inoportuna c inconvenien
te". 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977. - Daniel Kriegcr, 
Presidente -Saldanha Dcrzl, Relator - Hchidio Nunes - Wilson 
Gonçul•cs - Nelson Carneiro - Accioly Filho - Leite Chu•es -
l-leitor Dias - Otto Lehmnon. 

PARECER N• 162, DE 1977 

Du Comi~siio dl· Con~cilui~;ão c .Justlçn. snhrc o Projeto de 
Lei do Senado n9 50, de 1977, que udispõe sobre o cuncclamcn
to de penalidades aplicadas a scnldorcs ci•is c o abono de 
fnilas nilo justificadas". 

Relator: Senador Hclvídlo Nunes. 
O ilustre Senador Vasconcelos Torres, através do Projeto de Lei 

n• 50, de 1977, rcapresenta, com o mesmo texto c idêntica justifica
ção, o seu Projeto de Lei do Senado n• 260, de 1975, que "dispõe 
sobre o cancelamento de penalidades aplicadas a servidores civis e o 
abono de faltas não justificadas". 

A proposição visa a renovar os bc.ncfícios concedidos nos 
servidores públicos, inclusive das entidades autárquicas ou 
paraestatais da União, por intermédio da Lei n• 2.839, de 2 de 
agosto de 1956. rcgulamentuda pelo Decreto n• 40.000. de 17 de se
tembro de 1956. 

2. Ocorre, em que pese o elevado propósito do eminente Sena
dor numinense, que a matéria não pode prosperar cm virtude de 
impedimento constitucional, pois que da exclusiva competência do 
Presidente da República a iniciativa de leis que, de algum modo, dis
ponham sobre os servidores públicos da União (nrt. 57 da Constitui· 
ção de 1969). 

3. Alt:m do mais, o exame do texto proposto poderá levar à 
interpretação de que também serão alcançados pelo beneficio os 
servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, certo que a redução é 
abrangente, o que inquina a proposição de outros defeitos insanáveis. 

Basta o primeiro vício 1 porém, para recomendar a rr.:jeição, por 
inconstitucional, do Projeto de Lei n• 50, de 1977. 

í: o parecer. 
Saiu das Comissões, 4 de maio de 1977. - Daniel Krieger, 

Presidente - Hel•ídio Nunes, Relator- Saldanha Derzi - Wilson 
Gonçal•es - Leite Cha•es - Nelson Carneiro - Otto Lehmann -
Accioly Filho- Heitor Dias -ltalivlo Coelho. 

PARECER N• 163, DE 1977 

Da Comlssiio de Constituiçiio c Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 297, de 1976, que "altera a redação do art. 2• 
da Lei n04.281, de 8 de no•embro de 1963". 

Relator: Senador ltalí•io Coelho. 
O ilustre Senador Nelson Carneiro, com a proposição sob nosso 

exame, pretenrle suprimir do urt. 2• da L~i n• 4.281, de 8 de 
novembro de 1963, u cxigt:nciu do prazo de se1s meses sob beneficiO 
no ano anterior, para que os segurados beneficiários de auxílio~ 
doença e seus dependentes que hajam recebido auxílio-rcclusilo 
façam jús ao abono anual de um doze avos do valor da aposentado
ria ou pensno, criado pela Lei n'4.281, de 8 de novembro de 1963. 

Traw~se da "Gratificação Natalina", também conhecida como 
"13• Salilrio", ussim rderido no art. 2• da Lei n• 4.281, de 8 de 
novembro de 1963, vcrbh: 

.. Art. 2~' O abono de que trata a presente ld é extensivo 
a todos os segurados que, durante o unó, tenham percebido 
uuxílio-doença por mais de seis meses, ou a dependentes seus 
que, por igual período, tenham percebido uuxílio-rec\usào.'' 

1: a seguinte a redaçilo prnpnsta no projeto: 

"Art. 1'-' O nbono de que trata a presente ld é extensivo 
a todos n:-. segurados que durante o uno h:nham percebido 

auxilio-doença ou a dependentes seus que tenham percebido 
auxilio-reclusão." 

Como se vô, o projeto estende ou amplia beneficio compreendi
do na Previdência Social, dai porque o seu autor previ:, no art. 2• da 
proposição: 

"Art. 2'·' Serão os encargos desta lei atendidos com 
recursos de que trata o art. 69 da Lei Orgânica da Previdência 
Social." 

Estaria, assim, buscando atender ao que preccnua c parágrafo 
único do art. 165 da Constituição, •crbls: 

"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou 
beneficio compreendidos na previdência social será criada, 
majorada ou estendida, sem correspondente fonte de custeio 
total." 

A exigência é no sentido de que se indique umà nova fonte de · 
custeio e não aquela do art. 69 da LO~S. já vinculada ao plano geral 
da assistência previdenciúria, com destinação prevista. 

Assim, embora, no mérito, defensável a proposição, fiel à tónica 
legislativa, somos pela sua rejeição, por inconstitucional. · 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Kringer, Presi
dente - Itall•lo Coelho, Relator - Hchídlo Nunes - Saldanha 
Dcrzi - Wilson Gonçahes - Leite Chaves - Nelson Carneiro -
Heitor Dias- Accioly Filho- Otto Lchmann. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. I •-Secretário. 
São lidos e deferidos os seguintes ofícios: 

Brasília, 5 de maio de 1977. 
Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella 
DO. Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Presidente: 
Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, substituir, 

na Comissão de Constituição e Justiça, o Senador Saldanha Derzi 
pelo Senador Benedito Ferreira. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. - Eurico Rczendc, Líder da 
Maioria. 

Brasília, 5 de maio de 1977. 
Do Li der da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Presidente: 
Solicito a Vossa Excelência, nos termos rt!gimentuis, substituir, 

na Comissão de Serviço Público Civil, o Senador Luiz Viana pelo 
Senador Saldanha Derzi. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excel~mcia os meus protestos de ele
vada estima e distinta consideração. - Eurico Rezcndc, Líder da 
Maioria. 

Brusilia, 6 de maio de 1977. 
Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federnl 
Bmsília- DF 

Senhor Presidente: 
Solicito n Vossa Excclêncin, nos termos regimentais, substituir, 

na Comissão de Assuntos Regionais, o Senhor Senador Luiz Viana 
pelo Senhor Senador !·leitor Dias. 

Ao ensejo, renovo u Vossu Excclênciu os protestos de e\evudu 
estima c distinta consideração.- Eurico Rcz~ndc, Líder du Mnioria. 

·j 
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Brasília, 5 do mui o de 1977. 
Do Líder da Maioria 
Âll E.'ü:ck·ntíssimo Senhor Senador Pctrônio Portclla 
DD. Presidente do Seu ado Federal 
!lrasília- DF 

s~·nhnr Prr..:idcnte: 
Tl·nhtl :• honra ,:c indicara Vos~;;! Excc\ênciu os nomes dos Scna

dore~ o~ires lei,eir;r e i\ I iltnn C.thral p:rr:t inh.:!!rarcrn, rcspcctiva
rllL'Illl.:. L'nl11tl Titul11r c Supl~:ntc, a Ctllniss:ln dt: ConstitLriçüo c Justi
t,;a. teJJdtl em vi.\t;r u tlisptlS\tl na RcstJILr!;;lo 11'·1 15. di! 1977, 

Na nportunid:rdc, rcill:ro a Vossa Excclênciu os protestos de 
estima c considcraçào.- Eurico Rczcndc, Líder dn Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, 
requerimento qu~.: scrú lido pelo Sr. IV-Secretário. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 109, DE 1977 

Senhor Presidente: 
Nt)S lermos do art. 233 do Regimento Interno. requeiro a 

transcriç""· nos Anuis do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Ministro Euclides Quundt de Oliveira, na solenidade realizada 
ontem i1 tarde com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Rcpúhlica, comcmorutiva ao "Dia das Comunicações~~. 

Sola das Sessões, 6 de maio de 1977.- Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portei la)- O requerimento li-
do scrú submetido ao exame da Comissão Diretora. 

H :i oradorr:s inscritos; 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LU1Z CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidentc, Srs. Senudorcs: 

A fim de que fique inserido nos Anais desta Casa, vou proceder 
à kitura do editorial sob o titulo "Inflação, Governo, Renda", da 
Folhu de S. Puulo, de hoje: 

"Muito embora a nota oficial do secretário-geral do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, Ministro Reis 
Vclloso, afirme quo a preocupação fundamental do Governo, 
n:t presente conjuntura, seja a inflação, os dados relativos ao 
aumento Jc preços no primeiro quadrimestre do ano (taxa 
acumulada de aproximadamente 16%, e cerca de4% em mar· 
ço) deixam a opinião pública perplexa. E acentuam a falta de 
credibilidade na capacidade do Governo de realmente conter 
a alta dos preços. 

H{l tr~s unos os responsáveis pela política econõmica pe
dem paci~ncia à população, acenando com os iminentes resul
tados da politica gradualista de combate à inflação. O Minis
tro da Fazenda, desde 74, tem repetidamente declarado que 
as altas taxas de aumento dos preços correntes eram pas
sagcirns, atribuindo-as ora aos acidentes da natureza, ora à 
crise do petróleo, ora ao chuchu, e prometendo sempre como 
próxima a redução dus pressões inflacionárias. 

Mesmo quando os instrumentos imaginados pelo Go
verno parecem já ter sido utilizados para conter a demanda-· 
cujo cxccsso até hú pouco !.!ra diagnosticado pelos Ministros 
da úrc•1 cconômicn como principul fonte de inflaçUo -,esta 
continua tcimnsamentc vigorosa. E se de um ludo a politicu 
d!.! dcsaquecimcnto da demanda uindu nilo deu os resultados 
almcj:nlos com rl!speito ao comportamento dos preços, j{l se 
comcc;am a pn:nuncinr s~rios efcitm negativos na {lrcu da 
rn;1n-dc-ohra. Informações recentes que chegam uos sindi
l!Utos dns trabalhadores - ainda que dados completos nilo 
tt.:nlwm sido divulgados - indicam que o número de dcmis
stJcs cm muito~ setorcs industriais, de serviços c do comércio, 
devem servir como ulcrtu às uutoridades. Por outro ludo, u 
queda j:1 con~ubstanciada eloqUentemente no número de ofer· 

tas de emprego indica que u difícil situação no mercado de 
trabalho cstú deixando de ser sctorial. Não hú indicações se· 
guras de que os sctorcs dc indústria de basc c de insumos bási
cos, ora escolhidos como primeira prioridade do desenvol· 
vimro:nto, estejam absorvendo contingentes suficientemente 
grandes de trahalhadores para compensar as dcmis:-~õcs dos 
outros sctorcs que passam por períodos de menor 
crescimento. 

Ante esse quudro, as medidas anunciadas pelo Governo 
após a reunião de 4•-fciru, do CDE, parecem tímidas. Estão, 
poÍ''ém, na dircção correta. • 

A uniformizaçt10 da correçào monetária, com base na 
variaç"o nominal das ORTNs- atingindo os contratos de 
aluguéis não definidos cm lei, as rendas e os contratos em 
geral- deve contribuir para diminuir as expeetivas de agra
vamento futuro da inflação. O criti:rio uniforme de correção 
monctúria, que ainda exige maiores esclarecimentos, deve 
também facilitar as operações. 

Fez bem o Governo ao excluir os ajustamentos salariais 
c os benencios da previdência social da obrigatoriedade de se
guir tais índices de reajustes. Não é admissível que, na lutn 
contra a alta generalizada dos preços, os assalariados acabem 
por arcar com os maiores encargos. 

A inflação i: um processo gerador de crescente mal-estar 
social, como salientou há dias o ex-Ministro Octávio 
Gouveia de Bulhões, já que se constitui geralmente em 
mecanismo rcdistribuidor de renda dos que ti:m menos para 
os que têm mais rt:cursos. 

Enquanto persistir entre os diversos grupos sociais um 
grande desequilíbrio na forma de influenciar as decisões, 
continuaremos a assistir à criação, pelo Governo, de 
instrumentos que acabam por beneficiar grupos econômicos 
na proporção di reta da inflação. 

Certamente aqueles que hoje têm empréstimos com ju
ros di! :;r:;. mais ~nrrcç~-1o nwnett'iria limitada a 20% uo ano 
sctcrn-~c hcm lllt:IWS preocupados com o aumento de preços 
- que l';tcilmcntc ultrapassarú os 2or:n no scm\!strc. O resto 
d:t ptl[HII;t..;üo cstarú d:1ndn es~e prêmio aos empresários 
hcncl'ki~tdos .. :tn pu~ar mais pelos hcns c serviços cujos preços 
.... i'u1 c' 1111 i n u:tmcnte ajus tadns. 

As medidas de acompanhamento destinadas a limitar o 
grande aumento dos preços dos produtos hortifrutigranjeiros 
nito tcrUo efeitos apreciáveis. A grande alta já ocorreu; os 
estoques reguladores deveriam ter sido feitos antes da tempo
rada do calor, que aumenta a demanda, e da seca, que limita 
a ofert41. Os preços desses bens pararam de crescer com ache
gada do frio. Muitos caíram. Mas o índice geral de preços 
continuou subindo. E a ruzào não estú no comportamento da
queles produtos. 

A disposição governamental de, sempre que nccessltrio, 
gurantir o abastecimento normal dos bens de primeira neces· 
sidade, para cvitur aumentos desmedidos, mediante o contro
le das margens de comercialização, da importação nos perfo· 
dos de escassez e u variação das quotas de contribuição -
medidas de difícil implementação - merece o apoio da opi· 
nirto pública. 

O Governo precisa pn.:ver desde jl1 o impacto, no mercu· 
do, do 14v sulúrio (u scr distribuído cm meados do ano, nos 
trabalhador~:~ que ganham até cinco sulàrios mínimos), As 
famílias desses trabalhadores consomem essencialmente: bens 
de primein1 necessidadt:. 

f:. o momento de obterem os empresários maior reccitu 
de vendas. Que esta receita seja untcs o produto de maior 
venda, maior produçi10 c mais empregos do que fruto de umu 
oferta rcstrita a preços innudos pelos que preferem o fúcil 
ganho monopolfstico." 
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Estú finda a leitura do editorial. Para concluir, permitam-me 
V. Ex•, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que Jhcs recorde C'ita scn· 
tcnçu de Guimarilcs Rosu: 

.. A cada dia, a cada hora, o homem aprende umu cspêcis: 
nova de medo," 

Prova de que o bom Guima tem razão é que, a cada dia, a cada 
hora, um novo medo mais se inculca nu mente dos assalariados brasi· 
\eiras: o medo de que a inflação continue zombando das previsões 
dos Srs. Ministros da área cconómicn. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Senador Luiz Cuvuicun· 
te, quero congratular-me com V. Ex•, pela sua luta pertinaz cm 
defesa da modificação da política económica brasileira, pois o 
boicote do petróleo, que aconteceu no fim de i 973, proporcionou, 
segundo as autoridades fazendúrias, cm 1974, uma inOação da 
ordem de 29%; cm 1975, elevou-se para 35%; c no ano passado, 1976, 
atingiu a casa dos 44%. Ocorre que a inflação, no Brasil, não é 
sctoriai, não é de demanda, mas innação de custo, cm função dos 
altos tributos. Para que V. Ex• tenha uma idéia, um Opala Standard, 
de 4 cilindros, custa hoje menos e o imposto mais, ou seja, o custo de 
um Opala Standard é CrS 35.000,00 c o imposto que sobre ele incide, 
CrS 37.000,00, c a financeira cobra CrS 30.000,00 de juros. A opera· 
çt.o é feita da seguinte maneira: o carro custa CrS 72.000,00, o 
usuário que deseja comprá-lo entra com CrS 21.000,00 fica devendo 
CrS 51.000,00 pura pagar em 24 meses; absorve, através dessa opera· 
ção inescrupuiosa, pela financeira, daquele consumidor, a importân· 
ciu de CrS 30.000,00, somada no valor do carro que custa CrS 
35.000,00, - st.o CrS 65.000,00- com CrS 37.000,00 dos 49% de 
imposto, chegamos a CrS 102.000,00. f: por quanto está ficando esse 
carro, hoje, no Brasil. Congratulo-me mais uma vez com V. Ex• e 
acredito ser necessário que as autoridades fazendárins compreendam 
que o povo, especialmente o assalariado brasileiro, u cuja mesa n 
cada dia falta mais feijão, possa ter o direito de trabalhando, viver ils 
custas do seu labor, porque só assim ele pode ter amor pelo seu traba· 
lho. Muito obrigado. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Muito 
obrigado u V. Ex•, Senador Agenor Maria. Afoito-me a expressar 
meu ponto de vista, uliús coincidente com o do editorial que acabo 
de ler, de que as causas dn inflação são vúrius, c a Folha citou 
algumas delas: de custo, de demanda de chuchu, etc. Porém, a meu 
ver, uma causa está ficando cada vez mais ponderável: a falta de 
credibilidndc dos responsáveis pela política econômico·financciru do 
Governo. Esta, infelizmente, a triste verdade que me pesa dizer 
como :.uenistn c, portanto, como homem do Governo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V.Ex• um 
upurte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL.)- Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Apenas para cumpri· 
mcntnr V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, c recordar que, há 
poucos dia.'\, uqui, lembrava cu no nobre Senador Virgílio Túvora o 
fulo de que numa rcuniilo de 15 de janeiro- note V. Ex• a d11ta: 15 
de janeiro de i 975- numa das reuniões do Conselho de Desenvolvi· 
menta Econômico, os Ministros du úrca económica deste Governo 
comunicnvum ao Senhor Presidente da República que a inllaçUo 
estava sob controlo. Veja V. Ex•, cm janeiro de 1975. E o nobre 
Scnndor Virgílio Túvora, entrio, disse que nós iríamos nos sentir mui
to felizes, porque a inflnçlio ainda nfio havia atingido 60r:'i1, Quando 
vejo, na Follm de S. Puulo. o cditoriulista pedir a utençào do 
Governo parn o l•ll' salúrio, que de preveja al~unm coisa, a lwntc se 
assusta, porque se o Governo for prever, as coisas v;io piorar. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - t\L) - Nobre 
Senador, não duvido, de que a innaçào esteja sob controle, absoluta· 
mente. Mas pan:cc-mc que o controlímctro ~que cst{t desarranjado. 
(Risos.) Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA- GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita 
honra. 

O Sr, Osircs Tcxcira (ARENA - GO) - Sem dúvida que a 
autoridade de V. Ex• nesta Casa, no truta dos sérios problemas 
nacionais, sobretudo dos problemas ligados ao sctor du Economia, é 
por todos reconhecida. E fico profundnmcntc feliz, quando verifico 
que V. Ex• já terminava o seu discurso, endossando todos os concei
tos emitidos pelo editorialista da Folha de S. Paulo, quando esse 
cditoriulista, conquanto fizesse algumas obscrvuçàcs mordazes no 
início do urtigo, conclui porque a rcunifto do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, verificada na última quarta-feira, 
salvo engano, tomou medidas das mais sérias c das mais importantes 
no sentido de conter a inflação. Chcgu o editorialista, inclusive, a 
dizer que está certo o Gowrno quando estabelece a corrcçào monetá· 
ria, dentro da fixação da variação das ORTNs. E, bem assim. diz que 
está certo o Governo quando tenta manter o 11uxo certo dos 
produtos hortigranjeiros. e manter em nível correto a oferta, para 
compcns;~r a demanda. Quer me parecer que, conquanto, 
aparentemente, nos conceitos iniciais, lixe o editorial uma posiçii.o 
relativamente contrária lt orientação ·do Governo, na verdade, por 
força dos acontecimentos, reconhece o artigo de fundo o acerto do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, na última scsslio vcrilicu
du, e a preocupação do Governo em rcalml!nte conter a innuçào. t: 
evidente que, quando o eminente Senudor Virgílio Távora trouxe ao 
conhccimento d:1 Casa a afirmaçiio de que a inflação eStava sob 
contro\1!, não quer significar obviamente- V. Ex• há de concordar 
comigo, c bem assim o eminente Senador por Minas Gerais - que 
ela não se altere. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nuo foi o Senador 
Virgílio Távora, Excelência. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - O que há é que o 
Governo dispõe de mecanismo, de dispositivos, e sobretudo de 
capacidade para controlar c evitar que alguns acontecimentos, pas
siveis de controle, possam assumir o comando do processo innacio
núrio. 10 claro este ponto, c V, Ex• ainda há pouco, respondendo no 
Senador {\gcnor Maria, disse que responsáveis pela inflação sfio fato
res os mais diversos. Obviamente que a luta contra a innação não í: a 
luta do Governo brasileiro. A luta contra a innuçiao é a luta de, pruti· 
camcntc, todos os governos, porque, incidindo sobre as variuções in
naciondrias estão o mcrcudo interno, a oferta, .:1 demanda, o salúrio 
c, também, as crises internucionais, crises de toda a ordem. EntUo, 
evidentemente, quando ussistimos, num País como o nosso, em 
franco desenvolvimento, a espctilculo como este, di! o Governo con
seguir resistir a uma crise internacional como a do petróleo, quando 
assistimos a um Governo capaz de dimensionar ou redimensionar a 
sua economia, u ponto de evitar que uma crise como essa nos levasse 
ii bancarrota c à falta de credibilidade intcrmJcionai, de conseguir 
contornar todas essas situações, mantcndo, a nivd correto, as nossas 
rci~Jçõcs intcrnucionais: mantendo, cm nível alto, os nosso:-. compro
missos internacionuis,· é evidente, chamando o povo a determinados 
sacrificios para conter essa innaçtiO c evitar que ela fuja das mãos e 
do controle do Governo, nôs haveremos, sem dúvida nenhuma -
V. E.x~. naturalmente: o tem feito c o llir:'l- de h:ller palm<~s a essas 
providências, sabedores que somos de que nUo se cstú hrim:ando de 
fazer governo: estC1 se tentando, realmente, acertar, controlar- c cu 
nüo diria- Ucht.'lar '' infla~,.·;\LJ, m<IS control;tr a inlh;.·iill t..' dci.x:'l-la 
soh controle- c esta afirmaçito não fui só do CDE de IY75.- l:: 
cnntrole permanente, pode estar certo o Sr, Senador Itamar Franco. 
O Glwcrno cst{t procurando Cllll tmlar" inllaçf\L), f'.1uilu obrigaLio. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar
te, nobre Senador? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito 
prazer, Senador Heitor Dius. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nu nota que V. Ex• 
acaba de ler, hú urna passagem que merece realce: exatamente a que 
se refere ao 14• salário do trabalhador, o que demonstra o crescimen
to económico deste País e a orientação no sentido de uma melhor 
distribuiçioo de rendas. Em outros tempos, não se poderia ouvir falar 
nem imaginar que o nosso trabalhador, em tão pouco tempo de ativi
dade da Revolução, pudesse conquistar o seu 14• salário. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato, 
Senador Heitor Dias, pelo seu aparte. Apenas lembrarei a V. Ex• 
que nem o editorial, nem as minhas posteriores considerações 
puseram em dúvida ajustiça social do Governo. 

O Sr. HeltorDias (ARENA- BA)- Focalizei a parte do Go
verno. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Percutimos 
apenas uma nota: a da inflação. E quanto ao aparte do eminente Lí
der goiano, Senador Osires Teixeira, eu guardei em particular a sua 
opinião de que quando se diz que a inflação estâ sob controle, isto 
não quer dizer que ela não varie. Estou plenamente de acordo com 
S. Ex• Mas a questão i: que todos nós constatamos que ela só varia 
num sentido, e variação pode ser para mais ou para menos, para o 
Norte ou pura o Sul, para o Leste ou para o Oeste. Muito obrigado, 
Srs. Senadores, pela atenção com que me ouviram. (Muito bem! 
Palmas.) Palmas suspeitas, Sr. Presidente ... (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias. 

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

Estava inscrito pura falar na sessão de ontem. Em face, porém, 
da reunião do Congresso nu quarta-feira, as inscrições foram trans
feridas pura u sessão de hoje. 

Era meu desejo, que agora concretizo, congratular-me com a 
comemoração do Dia das Comunicações, não apenas pelo sentido 
amplo em que se deve entender a data, mas, sobretudo, levando em 
conta o que tem realizado a Revolução de março de 1964 neste setor. 

Antes de focalizar a matéria, abrirei um parênteses, para me as
sociar às palavras que o ilustre Senador Ruy Santos pronunciou, 
ontem, em memória do Engenheiro Frederico Pontes, que teve 
utuução marcante no cenário da Bahiu, seja como engenheiro, seja 
como cidadão exemplar. Não interferi, porém, no seu discurso 
porque S. Ex• havia pedido a palavra para ligeiras comunicações e, 
por isso mesmo, na forma regimental, não poderia receber apartes. 

Esta minha solidariedade não poderia faltar em homenagem u 
toda família Frederico Pontes, onde se contam elementos que conti
nuam a prestar à Bnhiu, nos vários setores, a colaboração que deve
mos todos à sociedade que integramos. 

Permito-me fazer referência a três descendentes de Oscar 
Pontes, toqueles com os quais, com muita honra pura mim tive 
convivência. Refiro·me ao competente Engenheiro Oscar Pontes, 
falecido hú poucos anos, e a duas grandes senhoras; D. Sílvia Pontes 
Culmon, viúva do Dr. Miguel Culmon Sobrinho, ex·ministro de Esta· 
do, ex.deputado e ex·reitor da Universidade Federal da Bahia, e a D. 
Julieta Pontes Víamo, esposa do Sr. Senador Luiz Viana Filho, e que 
ludo u ludo com sua irmã colabora nos sctores em que a presença da 
mulher se impõe e é insubstituível. Da sua capacidade de servir D. 
Julieta Viana deu sobejas provas quando, como Primciru·Duma do 
Estado, dedicou-se com devotttmcnto c carinho às grandes obras de 
assistência social nu Bahiu. 

Passo agorn, Sr. Presidente, ao tema pnru o qual me huviu inseri
ln, isto ê, para a:'\sociar-mc- como disse- i1s comemorações do dia 
dedicado l1s Comunicações no País. 

O homem i: um animal sociul,jú disse o grande Aristóteles. Por 
isso mesmo, a soliduo e o silêncio lhe sào hostis. O homem quer 
comunicar-se, quer congregar-sr.:, unir-se numa permuta de ajuda, de 
anseios, de sonhos e de ilusões. Bem longe no tempo, homens de 
Ciência se interessavam por dar instrumentos eficazes às comunica
ções à distância. Em tempos não muito distantes, 1835, Joseph 
Henry inventava o telégrafo, que, como nilo poderia deixar de ser, 
era, naquele momento, muito simples, de poucas peças, mas jâ aten
dia u concretização dos seus fins. Mais tarde, cm 1843, Samuel 
Morse aperfeiçoa o instrumento de Joseph Henry. O tempo passa e, 
cm 1976, Gruhum Bell, jú dispondo da colaboração de ilustres 
antecessores,. inventa, o telefone. O seu trabalho foi exibido em 
Filadélfia, e a essa exposição compareceu o nosso Imperador Dom 
Pedro li. 

Em 1887, Thomas Edison já aperfeiçoava o invento de Graham 
Bell, introduzindo-lhe a cápsula transmissora de carvão. 

No entanto, os sonhos permaneciam os mesmos e, através dos 
tempos, Heinrich Hertz, Augusto Righi e Reynaldo Fessende truba· 
lharam e conseguiram o rádio, e com esse invento uma nova era sur
gia na vida das nações. 

Com o passar dos anos surge Marconi, conseguindo a transmis
são sem fio. ~de se ressalt:or neste ensejo o trabalho paralelo de um 
brasileiro, Laudel Moura, gaúcho de nascimento e pioneiro, no Bra· 
si I, das comunicações sem fio. 

Na verdade, todo esse trabalho, ao lado da preocupação de 
encurtar distâncias e de aproximar os homens, tem sido instrumento 
indispensável ao desenvolvimento de todos os países. 

E o que se tem feito no Brasil e no setor das comunicações, e de 
modo marcante no das telecomunicações sem dúvida nenhuma, da 
mais alta importância, chegando mesmo a ser impressionante, em fa
ce do que havia antes e do que se exibe hoje. 

O ilustre Ministro Quandt de Oliveira, que se tem revelado um 
homem de trabalho e de visão, ao enfatizar o progresso do País nesse 
setor teve ensejo de afirmar, em trecho de sua mensagem pelo trans
curso do dia de ontem: 

"A continuidade da política de comunicações implanta
da pela Revolução- e aí está o elogio aos seus ilustres ante· 
cessares - ... permitiu que se alcançassem metas considera
das, hú nuo muito tempo, inatingíveis." 

Estas palavras do ilustre Ministro das Comunicações se harmo· 
nizam com o pensamento de Etevuldo Siqueira, transcrito no O Esta
do de S. Paulo de 3 de abril do corrente: 

"Tudo que se fez ao longo de quase 10 unos, a duras 
penas, vencendo paralelamente o atraso absoluto da comu· 
nicacão de longa distância, inicia a atualização de serviços 
que ainda estú muito longe do equilíbrio entre a oferta eu de· 
manda." 

E sabemos que, para conseguir tantos êxitos, o Governo tem 
voltado seus olhos com objetividade para esse sctor, reservando-lhe 
verbas especiuis, visando a dar continuidade e eficiência a trabalho 
tio o meritório. Assim ó que, tendo.sc em vista o Produto Interno Bru. 
to, u partir de 1972, o Governo reservou pnra esse sctor 2,26%; em 
1973, 2,50%; em 1974, 2,63%; em 1975, 3,28%. Em 1976, em face da 
situaçiio conjunturul c do interesse do Governo em debelar ou umeni· 
zar os efeitos da inflação, esse percentual sofreu um decréscimo, des
cendo, em comparucrto uo uno unterior, a apenas 2%. Ynle lembrar 
que o programa do 11 PND previa, inicialmente, um milhão de linhas 
terminais tcldônicus. Nüo se vai, cntrctunto, poder cumprir, em 
1976, essa meta; elu sofrcrú umu rcduçr10, licarú inferior u 600 mil 
terminais de linhas tclt!fônicas. Mas, paru 1978 c 1979, u munutcnçào 
de 500 mil terminais gurantirú aindn ao Brasil, no setor, um nprcciú
vd desenvolvimento. As verbus do Ministério destinudus u estes tru
hulhos, para o ano cm cur.~o. siio superiores a 20 hilhõcs de cnw:iros. 
Reconhecemos- c j{l o dissemos nntcriormcnte - que houve umn 

I~ 
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reduçilo do valor orçamentário, em decorrência das medidas restriti
vas ndotadas em face dos nlvois inflacionúrios. 

"Isso, entretanto, não implicava prejuízos paru os serviços, por
que o setor se expandiu acentuadamente nos últimos anos" - são 
palavras do Ministro Quandt de Oliveira - "e assim pode reduzir, 
sem desvantagens maiores para a Naçilo, a extensão das suas metas 
anteriormente fixadas". 

Para que se tenha uma noçilo do que representa o trabalho do 
Governo, em setor tilo importimtc da vida brasileira, basta que se 
tenha em mente que, levando-se em conta o número de telefones por 
100 habitantes, está o Brasil entre os 35 pulses mais bem servidos nes
se campo tilo complexo c tão útil. 

Seria supérfluo dizer que entre essas colocações leva as lampas o 
grande pais norte-americano, que na base de um telefone para 100 
habitantes ultrapassa a faixa de 65%. 

Estamos no 35• lugar, mas anteriormente praticamente nilo 
havia nada, c tanto verdade ó que apesar do muito que, indis
cutivelmente, se tem feito, apenas atingimos a faixa de 3,6%. 

Mas, Sr. Presidente, é para ressaltar, se trata de um sctor que, 
mesmo pela sua importância, absorve muito capital, no que diz 
respeito ao custeio de material importado. Em 1974, por exemplo, 
importamos para o setor de telecomunicações, aproximadamente, 
755 milhões de cruzeiros; em 1975, 700 milhões; 1976, 620; e em 1977 
espera-se uma redução de 22%. Esses dados testemunham o trabalho 
positivo da indústria nacional, que já vem aqui e ali trazendo a sua 
colaboração objetiva ao serviço das telecomunicações. 

Vou terminar, Sr. Presidente, mas antes de fazê-lo quero e devo 
invocar a figura do Marechal Rondon. Ontem foi o seu dia, para 
comemoraçilo especial da data em todo o Brasil. Mas a homenagem 
ao Marechal Rondon seria em todos os dias, porque a proporçilo 
que conhecemos o Brasil estamos a bater palmas ao s.u trabalho 
pioneiro, ao seu idealismo, procurando fazer um Brasil menor pelas 
Comunicações, mas um Brasil maior no seu idealismo e no seu desen
volvimento c no congraçamento de seus filhos. 

Mas, não posso, também, deixar de fazer uma refer~ncia espe .. 
cial ao Serviço de Telecomunicações na Bahia. Refiro-me à 
TELEBAHIA, que vem desenvolvendo um trabalho digno dos mais 
francos e justos elogios, tendo à frente desses serviços o Engenheiro 
Sebastião Alpha. O serviço telefônico na Bahia, é hoje, dos melhores 
do País. E amanhã, a zero hora, todos os aparelhos de Salvador pas
sam a ganhar mais dois números, o que vale dizer que os telefones de 
Salvador, Camaçari e Feira de Santana passarilo a ter sete algaris
mos. 

Essa iniciativa é uma revoluçiio no campo das telecomunicações 
em meu Estado, já que ela vai permitir, através de um trabalho, conti
nuar, aperfeiçoar e ampliar tiio importante serviço. 

Congratulo-me, pois, com a TELEBAHIA, na pessoa de seu 
dinâmico Presidente e de seus competentes companheiros de traba
lho, que, em sintonia com o extraordinário trabalho do ilustre Minis
tro Euclides Quandt de Oliveira, ajudam a Bahia a continuar a dar 
seu passo à frente na sua politica desenvolventista em ordem a poder 
melhor colaborar com o próprio desenvolvimento do Brasil. (Mui to 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Jessé Freire - Paulo Guerra - Gilvan 
Rocha - Joilo Culmon - Franco Montara - Orestes Quéreiu -
Otto Lehmunn- Os ires Teixeira- Accioly Filho- Mattos Lei! o. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Estú finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votaçilo, em turma único, do Requerimento n' 6B, de 
1977, do Senhor Senador Virgllio Túvoru, solicitando a 

transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamen
to feito pelo Ministro Reis Velloso, por oc:tsiilo da instalação 
da 9• Conferi':ncia Brasileira de Comércio Exterior, em São 
Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado, 
Será rei ta a transcrição solicitada. 

!'; o seguinte o pronunciamento cuja transcrição é 
solicitada: 

"A prioridade - em verdade, "altlssima prioridade", segundo 
as Diretrizes Para 1977- que o Governo assegura às exportações é 
atestada pelo volume crescente de incentivos e pela continuidade na 
tomada de decisões em favor do seta r. 

No corrente exercício, o apoio financeiro às exportações, 
somente pelos tri':s instrumentos principais (Resolução 398, FINEX c 
esquema próprio do Banco do Brasil) deve alcançar a ordem de CrS 
40 bilhões, para financiamento à produção e à comercialização. 

Entre as novas medidas se incluem, no momento, a transforma· 
çiio da Federal de Seguros em empresa especializada de seguro de 
crédito à exportação, segundo entendimentosjã em fase final, para a 
montagem de uma associação entre Banco do Brasil e seguradoras 
privadas; e o novo esquema, hoje referido pelo Presidente Geiscl, de 
apoio financeiro às empresas privadas para que estabeleçam as suas 
bases no Exterior. · 

O Governo Federal continua na disposição de, dentro do ritmo 
permitido pela sua disponibilidade financeira, absorver parcela 
crescente dos créditos fiscais de ICM, dando maior segurança ao 
mecanismo e aliviando os Estados. 

Estuda-se, principalmente na área da Fazenda, a dinamização 
do sistema de .. trading companies", inclusive para estimular a forma
ção de "pools" e "trading companies" setoriais, que associem 
produtores e empresas comerciais num esforço destinado a dar 
impulso lts exportações de certos ramos industriais. 

Estuda-se, com a AEB, a forma de engajar as pequenas e médias 
empresas na batalha das exportações, assim como a ampliação do 
programa daquela entidade, por suas agi:ncias nos principais Esta
dos e por novas formas de atuação. 

Todos esses sinais de movimentação intensa no setor são 
oportunos para marcar um:1 posição: não é hora de cantar vitórias, 
ainda, apenas porque são realmente boas as perspectivas da balança 
de comércio purn o corrente ano. Como assinalou o Presidente, 
alguns dos fatorc:s favorávt:is stio de cnrâtcr transitório, e continua 
imperutiva a necessidade de aprl!scntar, nos próximos anos, resulta .. 
dos cada ve< melhores no balanço de pagamentos, 

A partir de 78, o objetivo nu o mais deve ser de aponas alcançar o 
~_•quilíbrio comercial, mas de virar a situaçilo, apresentando 
••superavits'' crescentes. 

Econômicu c politicamente, parece-nos importantes situar a 
politica de comércio extenso no quadro de uma estratégia destinada 
a reduzir a vulnerabilidade do Pais om relaçilo a ratares externos. 

Tal estratégia compreende, principalmente, de um ludo, a redu
ção de dois tipos de dependência; c, de outro ludo, a escalada dus 
exportações, com sua diver~ificaç:to contínua, em produtos 
primários nào tradicionais c cm industriali?.ados, assim como a 
diversificação do investimento direto estrangeiro c das fontes de 
crédito externas. 

As duas dependências que se vem procurando reduzir sUo: a 
absorção excessiva de poupam;n externo, e ns importuções em grande 
escnlu de mutériasMprimas industriais e de petróleo. 

No primeiro ca,o, o problema foi criado pela crise do petróleo, 
que bruscamente dcvou a participação du poupança externa no 
invcstimr:nto realizado lh• Pais, do n{\'c:ltradicional de cerca de 10%, 
puru ~7% !!UI 197·~. ~1tr:1vr::s dl) grande deficit cm conta corrente no 
balanço dt: pagumcntt_•:o. 
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Em 76, tal pnrticipaçilo declinou p"ra uns 19%. A ocorrência de 
um pequeno deficit comercial este ano (hipótese pessimi5ta) jd devcrd 
permitir reduzi-Ia a algo entre 14 n 15%. 

No tocante à segunda dependência, começam a revelar-se, a 
partir deste ano, resultados significativos na substituição de importa· 
ções de matérias-primas. 

As importações de trigo calrnm de 40%, em volume, nos dois 
primeiros meses, relativamente ao mesmo perlodo do ano anterior. 
A produção sidcrúgica aumentou de 21%, no primeiro trimestre, 
relativamente n 76. O pólo petroqulmico do Nordeste, com seus 30 
projetas, significarA economia bruta uc divisas superior a USS 800 
milhões, anualmente, Novos projetes de celulose jli começam a 
produzir no corrente ano. 

A isso se acresce a substituição de importações de bens de 
capitaL Nessa categoria, houve queda, em volume, de cerca de 20% 
nas importações em 1976, c de 30% nos dois primeiros meses deste 
ano, 

Por outro lado, nunca é demais salientar o papel das exporta
ções na redução da dependência externa (c nilo no seu aumento, 
como se pretendeu; o que cria dependência silo importações maciças 
de certas coisas, como petróleo, alimentos básicos, matérias-primas 
industriais). 

Destacaríamos trê~ razões: 
I) As exportações criam oportunidades para a economia nacio

nal, abrindo novos mercados. Fatores de produção internos silo 
mobilizados par:1 produzir acima das possibilidades de absorção 
pelo mercado interno, na sua atual dimensão. 

2) As exportações geram receita própria, cm divisas, para finan
ciar as importações essenciais, sem recurso ao endividamento. Isso 
evidencia o fato óbvio, mas relevante, de que a expansão do mercado 
interno, por mais importante que seja, não resolve o problema de 
pagamentos. 

3) As exportações auxiliam a modernização e crescente cficiên· 
cia da economia nacional, porque o competidor passa a ser o resto 
do mundo, fazendo-se neccssíirio mostrar capacidade de concorrer. 

O Brasil, como se sabe, tem conseguido manter um rápido 
crescimento das exportações, a despeito da crise mundial: em 1973, 
exportamos USS 6,200 milhões; em 76, USS 10.130 milhões, com um 
aumento de 63%, 

Mais ainda, tem continuado o esforço de diversificação das 
exportações, quanto a mercados e a produtos. 

Em 1963, os industrializados oeraram USS 49 milhões: em 76, 
USS 3.790 milhões (38% do total, num nno cm que o café: jll davn 
receita excepcional), 

Até poucos anos atrlis, o Brasil tinha um único produto de 
exportação que, eventualmente, chegava ao bilhão de dólares: o café:. 
Atunlmcnte, vemos o cnfé, a soja, o minério de ferro ncima dessa 
marca; e os industrializados devendo ultrapassar este nno os USS 4 
bilhões. 

O problema, agora, ó preservar o dinamismo das e~portações de 
manufaturados, ante os obstíJculos representados pela lenta 
recuperação das economias desenvolvidas e pelo seu ncoprotecionis
mo, e em face da tentnçuo de relaxar o esforço, pelas perspectivas 
atuais dos produtos IJL\sicos. 

Ali:m das medidas de ordem geral, referidas no inicio, parece
nos importante, nesse sentido, salientar uma outra forma de atuação. 

Trata-« de orientnr ns politicas setoriais (c, em particular, as 
politicas dos principais rumos industriais) explicitamente para a solu· 
çào do problema de balanço de pagamentos. 

Jú st: mostrou que us perspectivas de crescimento de setorcs 
como indústria automobillsticu, indústria de cletrônico-domésticos e 
indústria de telecomunicações dependem, principalmente, de seu 
desempenho quanto no bnlunco de pagamentos, aumentando 
exportações.ou reduzindo importações. 

Levnntumcnto de 615 cmpre<a~. nas ârcas Industrial e de Infra
Estrutura, revda que, no 11110 de IIJ75, o sctor com mnior deficit nu 
bulunça comercial era o Qufmico c Farmacêutico (ccrcu de USS 5 bi· 

lhões). Seguem-se: Serviços de Utilidade Pública (USS 790 milhões), 
Material Elétrico (USS 460 milhões), Construção Naval (USS 210 mi
lhões), Fertilizantes (USS 230 milhões), Mecimicu (USS 200 mi· 
lhões), Mnterial de Escritório (USS 110 milhões). Até o terceiro 
trimestre de 76, u situação permanecia basicamente a mesma, 

Esses dados permitem conclusões objetivas sobre a necessidade 
de melhorar u balança de comércio de certos setores, impulsionando
os para exportar mais, ou realizando programas de substituição de 
importações, inclusive quanto a componentes. 

A esse esforço não devem estar alheias as empresas gover· 
nameritais - particularmente em Infra-Estrutura -, que se, por 
definição, não podem freqUentemente exportar, por outro lado têm 
amplo campo para aumentar as suas compras de equipamentos e ou
tros bens no mercado interno." 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 88, de 
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham 
tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Senado 
n•s 269, de 1976 e 45, de 1977, que tornam obrigatório o ensi
no de noções gerais de trânsito, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos, (Pausa.) Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a decisão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 97, de 
1977, do Senhor Senador Franco Montare, solicitando 
urgência, nos termos do nrt 371, alínea c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1975, que 
tramita em conjunto com os Projetes de Lei do Senado 
n•s 90 e31 O, de 1976. 

Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere figurará, 

juntamente com as matérias com as quais tramita em conjunto, na 
Ordem do Diu du sessão de 12 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -Item 4: 

Discussão, cm turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1975 
(n• IJ39·C/68, ma Cusa de origem), que dispõe sobre o 
exercicio da profissão de Geógrafo, cria os Conselhos Fe
deral c Regionais de Geografia, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 882, de 1976, da Comissão de Redu
ção, oferecendo a redução do vencido. 

Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

10 lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 110, DE 1976 

Nos termos do urt. 310, atrnea a, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei du Câmara n• 76, de 1975, que dispõe sobre o exerclcio da profis
são de Geúgrufo, criu os Conselhos Federal e Regionais de Geogra
flu e dú outms providências, a fim de que sobre ele seja ouvidu a 
Comissão de Mi nus c Energia. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1977.- Oslrcs Tclxclru. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Em votação o 
requerimento. 

O Sr. ltnmur Frunco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peco a 
pulavra, 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -- Tem a palavra o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR I'UANCO (MDB- MG. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado deveria votar hoje, cm turno suplementar, esse pro
jeto, oriundo da Cilmara, dispondo sobre o cxcrclcio da profissão de 
geólogo. 

Se não me engano, jú i: a segunda vez que vamos permitir o 
adiamento da discussão desse importante projcto que interessa a 
uma classe laboriosa neste País. 

1:: claro que nua vamos votar contra, dentro du ética que 
estabelecemos nesta Casa. Mas solicitamos, encarecidaml!nte, à 
Presidência do Senado Federal, que promova com urgi:ncia, ti10 logo 
seja ouvida a Comissão de Minas c Energia, a inclusão do projeto na 
Ordem do Diu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em razão do requerimento aprovado pelo Senado Federal. sai o 

projeto da Ordem do Dia, voltando a ela após a audii:ncia solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portdla) -Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do arl. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado no 223, de 1976, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre Jcclaraçõcs de 
doação do próprio corpo ou parte dele para fins de utili
zações post mortem, e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n' 965, de 1976, da Comissão: 
- de Conslitulçiio c Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

A matéria constou da Ordem do Dia do 24 de março illlimo, 
tendo a discussão sido adiada, a requerimento do Sr. Senador 
Benjamim Farah, para a presente sessão. 

Em discussão o projoto, quanto àjuridicidade. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Sonadores deseja usar da palavra, declaro 

encerrada a discussão, 
Em votação. 
Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrnw.ncccr scntudos. 

(Pausa.) Rejeitado. 

~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 223, DE 1976 

Dispõe sobre declarações de doaçilo do próprio corpo ou 
parle dele para nns de utilizações "post mortcm" c dó outros 
prowldênclos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Nos requerimentos, relativos a solicitações de Curtdra 

de Identidade, encaminhados aos órgãos federais de identificação, 
será garantido ao requerente fazer expressa declaração de vontade de 
doar o próprio corpo ou parte dele, para fins de utililaçücs post 
morlem de caril ler cientifico ou humanitúrio. 

Parágrafo único. A Carteira de Identidade especificará as con
dições e limites du doação referida neste artigo. 

Ar!. 2\' Nu rcgularncntaçào desta lei, qu~.: sc pmcessarú no prazo 
de 90 (noventa) dias contudos de sua publicação, serüo estabelecidos 
os meios necessários de comunicação das declarações de úoaçuo u 
que se refere o urt. lY a hospitais c instituições cientificas ou humani· 
târias diretnmente interessados nu esp~cie. 

Arl. Jo Eslu Ld entra cm vigor na data de""" publica~'"'· 

Art. 4• Revogam-se'" disposições cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclia) - Esgotado a 
matóriu constante da Ordem do Dia. Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Paulo Brosard. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORA DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Eurico Rezende, por cessão do Senador Osircs Tei
xeira. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A presença do ilustre Senador Paulo Brossard, ali na tribuno 
congi:nere, faz com que meu espírito e minha recordação, nas asas da 
saudade, se transportem para os idos da minha adolescência, quando 
tive a oportunidade cativante de ler uma obra que se perpetuou cm 
nossa história literária, contando a estória dos batedores. Era o 
fazendeiro de muitas léguas de terras, de muitas arcas de ouro c tam
bém de muita postura e de muito orgulho. Quando ele marcava sua 
viugem de negócios ou de visita à vila próxima, mandava primeiro os 
homens da sua hierarquia empregatícia com os espanadores dos 
peões afastar a incómoda umidade da relva e do mato, para que o 
st:nhor de tanto poder não molhasse nem as suas botas, nem as suas 
cal<;as. Só depois deste trabalho de agrimensura c de limpeza, é que o 
fazc.:ndciro cmprcc::ndia a sua viagem. 

Nàn ora interessante para o Sr~ Paulo Brossard madrugar 
n~tqucb tribuna, porque se o fizesse antes, e em seguida outros 
companht!iros seus o fizessem melhor, S. Ex• ficaria cm segundo 
pl:uw c isto não i: do ofício, nem do desejo, nem do ideal do 
fazendeiro. A esta altura, intimamente, o ilustre representante 
farroupilha úeve estar despetalando as orações do seu agradecimen
to, i'l~nsam.Jo que os companheiros que o antecederam nesses 
mil:rofon~.:s ou naquela tribuna, não tiveram condições competitivas 
c.:om ~IIIOhri.!za tUo evidente da sua inteligência c do seu talento. 

Se S. Ex" •tssim pensou, assim errou, porque outros colegas seus 
sc.: ocuparam do mesmo assunto, poderiam ter-se colocado em posi· 
<;ào de inferioridade nas cintilações do talento ou nos farrapos do 
pas.•donalisnh) ~1lg.umas wzes eivado do insulto e da injúria, mas nc· 
nhurn daquch:s d:t sua comunidudt: partidária, ao cumprir o seu de· 
n:r Ut: prt)t~.:star. pcrdt:u p~1m ele nc:sta Casa, na contenção, no come· 
dimcnt,l, dis~.:rh:ilmallt)S que foram os seus pronunciamentos de 
~lualqut:r scntiUu llH!IHJS construtivo no terreno da ética. 

Fico por aqui, Sr. Presidente, porque é nosso desejo, é nosso 
dever - c salientei, nosta tribuna, quando os dois Lideres aqui 
cumprimos o nosso dever- deixar, dali por diante, passada a refre
ga, deixar nu pedra do caminho percorrido as amarguras, os 
aborrecimentos, as controvérsias e nos déssemos a mão do 
entendimento. E quando jú o Senado como que voltava ao leito 
normal das suas ocupações, das suas preocupações, o Sr. Paulo 
Brossard reaviva, numa sinfonia de repetição c de realejo, aqueles 
temas que jil ingressaram profundamente na nossa História Politica, 
dos quais devemos extrair us lições e as aspirações para o nosso 
compnrt~lmcnto futuro, 

Desejo. aqui, examinar, fora da Reforma Judicillria, que foi a 
motivaç"o hierárquica do discurso de S. Ex•, alguns pontos ncgati· 
vus, t:m outros assuntos c cm outras colocações, 

Em primeiro lugar, S. Ex• diz que não é passivei a convivência 
de duas ordens: uma constitucional c uma ordem revolucionâria, 
Vcril1camos, então, que quanto surgiu o Movimento de 1964 que 
empolgou a Nação brasileira, que nos retirou do abismo, da 
~ccomposiçào nacional e da letalidade social, os nossos Chefes 
Rcvolucionúrios tcrinm umu opção: ou manter, na sua integridade, a 
Constituiç"o de 1946, ou levar o Pais para uma ditadura: manter 
aquda ~ituaçUo constituciorml ou fechar o Congresso. Mas, como 
aqudc Movimento Civico-Militur tinha inspirnçilo c objctivos de 



I ~54 S1íhudo 7 DI,\ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo H) Maio de 1977 

rcsist~ncia dc:mocr:'ltica. :dHindn-~c. pr:1ticarnc:ntc, uma cxccç~o, 
pelo mt:nos na América Latina, dcixuu-sc o Congn:sso no seu pleno 
funcionamento. 

1-:st:tv:J, ali, cstahdcdda claramente a intcrvivência da ordem 
constitucional com n ordl!m rcvolucionttria. Os tempos passaram, e o 
Sr. Paulo Brossard c todos os seus companheiros, c obviamente 
todos nôs, prestamos compromisso de guardar a Constituição. 
Todos nós prcst~1mos e;:ssc juramento que é incindível e que, por isso 
mesmo, nüo pode sorrcr qualquer condicionamento, e qualquer 
declaraçüo nesse sentido terá ratalmcntc o vício da nulidade e da 
inefidcia totais. 

Prestou, portanto, no eknco parlamentar, o Sr. Paulo Brossnrd 
esse juramento de guardar a Constituição. E lembro aqui a S. Ex•, 
não imll) an ponto di! Ji1cr que eh: violou esse juramc:nto de má-fê, 
mas o faz tm virtudl! do seu conhecido 'radicalismo na vida pública 
brasileira. 

Eis o que diz o ~rtigo n:gimc:ntal: 

"O candidato diplomado nua poderú modir.cnr esta 
ar.rmaçilo (quo é o juramento) nem apresentar no ato do 
cnmprnmisso dcd~1r:u;:io de voto oral ou escrito," 

Valo diz<r, para se proceder com absoluta objttividadc, quem 
dcsc:jar ingressar no Congrc:sso e ~qui exercer legitimamente as suas 
ntividadcs, terá que guardar a Constituição como nela se contém. 

E no texto constitucional jurado por todos os parlamentares 
deste País existem as disposições do art. 182, assinalando que o ciclo 
revolucionúrio não se encerrou. 

S. Ex•, discriminando os outros Estados, colocou na ribalta de 
todos os aplausos e na cxubcrôncia di! todos os dogios, como exem .. 
pio digno de ser seguido, de ser multiplicado, o glorioso Rio Grande 
do Sul que, sem dúvida alguma, é uma das peças sentimentais e histó
ricas, pdo trabalho dos seus filhos, que compõe o nosso orgulho de 
brasileiros. 

Mas esse mesmo ornamento cívico, esse mesmo amor ao Brasil, 
essas nH:snws lutas l.!'lll 1':1vnr da nossa civiliz~cão cristã, esses 
llll.!'smos cmh~lll's cm oh~~quin do desenvolvimento nacional cm 
tmlns us schlrl!~ ~ ohra. iglwlitariamcntc, Uo condomínio de todos os 
Fst:1dns, cujn trahalhn. ~o:tt.ia íh:dkaçrlll c cuja bravura dos scu.~ lilbos 
têm, tantn ~1uantn o EslaJu sulinu, o cr~dito cu rcconbccimcnto da 
N:1çrw inteira. 

Disse S. Ex• que a reforma que se processou reccntemt:ntc.:, teve 
coroo objctivo primordial impedir que a nobre oposiçuo gaúcha 
:tlcnm:c :ts rédeas t.hl Pllllcr Exí!clltivn c pcrr.it:ssc a oportunidade de 
dí!_!.!t.!r, pclu lllt.!llOs, um Sl!naLiol'. 

A obsr.:rvnção c a cxpcril:ncia histórica, cm mutt:riu de premia
çiw dos Estados hrasildros, nos mostra quanto n Rcpúhlica tem sido 
dadivosa para com o glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Pelo 
mt:nos, 25% do período rcpublicano foram govt:rnados por guúchos, 
Aí c.:stUo, na tlt:stacada succssito Getúlio Vnrgas, Jotio Goulart, 
Arthur da Costa c Silva, Emílio Garrastazzu Médici c Ernesto Geiscl. 

l'or que, cnti1o, lamenta o Sr. Paulo Brossard o rato, segundo 
S. Ex• alega, de haver seu Estado perdido uma oportunidade? 

Sr. Presidente, esta verditdc há de ser dita, se o Rio Grande do 
Sul nos deu esses estadistns, com algumas excc,ões, ou rctilicnndo, 
com uma única cxccçUo, llt também existem questões. De um lado, 
pelas conotaçõ~s gcogr[lficus, de outro lado, pela conduta subvcrsi· 
va, comunizantc, cstentóricu e prcdatúria de vúrios dos inimigos do 
Paí:-. que :IIi ~c :tlinham. 

Ali, tcmos ruz~~~es de t:ncontrar, dentro du concepção revo
lucionflria, motivos para prcocupaçõt:s que nós outros, tulvcz, não us 
identifiquemos cnt d!.'lalhes mas quc o Poder Executivo Federal, a 
que estão di:;ponl\'l:i·; m 1111:lhorcs meios de inform:1ç~10 c de investi
gaçUo, se st:ntt.: no d.;vu· permam:ntc de nwnttr 11 ~;ua vigilüm:ia cm 
favor da p:11 púhlicn í! ll:i tr:tnqUilidadt: da fumí!ia hra~i!t:ira. 

NUo ~nvulvu !lt..:SS•.::. n:c~.:io:. - raçu quest:lo de n:ss:.~ltur- os 
lfclcrr:s p:trtidúrios, que sUo muitos naquela província e que vêm 

cumprindo o dever oposicionista, sem outros desígnios que não os 
permitidos e contidos pelas lindos democráticas. 

Assim, Sr. Presidente, em um Estado cm que a frutificação 
brizolista se multiplica, cm um Estado cm que a contestação, de 
quando cm vez, exibe toda a sua sintomatologia agressiva, esse Esta
do hll de merecer, enquanto perdurar o ciclo revolucionllrio, a aten
ção especial do Governo da República, 

Desejo confessar com rranqueza e objetividadc, porque a Rcvo
luçuo brasileira não permitirá, em hipótese alguma, quer pelo pas
sionalismo dos protestos, pelo radicalismo dos pronunciamentos e, 
até mesmo,. pelo brilhantismo das maratonas jurídicas, através das 
quais se jogain e se esparramam nas duas Casas belos livros c porten
tosas enciclopédias: - mais do que isso, mais do que esse tipo de 
literatura, existe e é afirmado reiteradamente o dever de todos os 
Presidentes revolucionllrios, que nunca mentiram, nem à Oposição, 
nem a Nação, porque todos eles, sem solução de continuidade, vêm 
alirmando que o ciclo rcvolucionúrio só terminarú pura dar lugar à 
ordem constitucional tradicional, depois que cessarem t,odos os moti· 
vos e todas as seqUelas que justificaram c justificam u manutenção do 
processo. 

Aqui está a palavra do Presidente Castello Branco, em I 7 de 
dezembro de 1966: 

"Neste século, c até recentemente, regimes democráticos 
se desitcgruram ou entraram cm decomposição, por insisti
rem cm preservar fórmulas arcáicas, alheias à realidade nacio
nal c mundial." 

O Presidente Costa e Silva, em 12 de agosto de 1968: 

"Mas a democracia não é apenas uma ordem jurídica ou 
a forma de um processo polftico: é, por igual, o sistema 
c:conômico cm que as relações entre a economia e a natureza 
humana, isto é, as nccC:ssidudes do homem, têm que ser consi .. 
dcrndas c obedecidas." 

O Presidente Emflio Médici, cm 10 de março de 1970: 

"A decisão da maioria do povo brasileiro, no apelo à 
intcrvençilo das Forças Armadas, desencadearia um novo 
passo cm nossa cvoluçilo democrática, e, embora ainda não 
esteja perrcitamcntc dcr.nido, já se sabe haver sepultado um 
liberalismo político incompatível com as violentas mudanças 
das estruturas sócio-econàmicas'', 

E, r.nalmcntc, o Presidente Ernesto Geisel,já cm I• de março de 
1975: 

"(\.mtilllHimo:o; cmpc:nhudos no upcrfciçoamcnto dus 
práticas democráticas c vigilantes quanto a possíveis aten
tados, declarados ou solcrtes, por parte dos que, em nome da 
democracia liberal, desejam de fato violentá-la ou destruí-la", 

A Aliança Renovadora Nacional, absorvendo, interpretando e 
dando a sua adesão integral a esse compromisso e a essa advertência 
dos Presidentes revolucionários, fez incluir no seu Programa, apro
vado pela unanimidade da sua convenção c registrado no Tribunal 
Superior Eleitoral, este texto: 

"Para atingir csse objctivo propõe-se: 
u) Estruturar o estudo de direito que defenda e resguar

de os ideais c n formação dcmocrúticu devida, repudiando a 
contestação das minorias ~ttivistus e neutralizando, pronta c 
elicazmentc, as ofensas uo regime: e à ordem." 

Tratu-sc, portunto, como nfio podcrin deixar de ser, de um pro
grumu partidário igualmente revolucionitrio. 

Quanto us rcrormus jit se suno, jit se disse, jit se proclamou: /: 
matéria cediçu c o Senhor Presidente du República procedeu nos ter
mos du Constituição c, portanto, num clima uc ubsolutu legalidade, 
legalidade jurnda por todo o Cungresso Nucionul, vale dizer, em 
termos de ARENA c de MDB. 
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Agora, Sr. Pn.:sidenl~.:, ingresso nas cspcciócaçõcs trazidas pelo 
Sr. P:~ulo Brossard, no que tanec à rdorma judiciária. 

Di5~;c S. Ex• que o projeto foi fdto cm silêncio. A alirmntiva de 
S. Ex• cstú \t)!lt'.e das ccn.:anias da vcn.lallc e rncrgulhudu 
inteiramente nas areias lllO\'cdiças de um lamentável equívoco. Tudo 
no que concerne aos estudos c ü claboraçüo <.lo projeto foi feito com 
pleno conhecimento da Naç:lo. Uma das primeiras preocupações do 
Pn.:sidcntc l~rn~.:stn Cicisd ft)i vnltada para as nossu~ :m:aicas institui
ções judici[Jrias. S. Ex•. pouco depois de assumir o Governo, 
demonstrou o seu alto apreço ao Supremo Tribunal Federal, 
visitando-o c pedindo à nossa Corte Suprema a elaboração de um 
diagnóstico destinado a balizar uma reforma constitucional. O 
Supremo Tribunal aceitou a incumbência. 

Tudo isso foi, umplamc.:ntc, divulgado na imprensa, no rádio c 
na televisão. 

Realiz~tdo o diagnóstico, t.:~tc foi entregue pelo Presidente do 
Supremo, pessoalmente, ao Senhor Presidente da República, depois 
de ouvidos órg~os dt.: classe c Trihunais de Justiça, Com base nesse 
diagnóstico c 1111 debate ~:ar~tctcri:~adu pela contribuição valiosa que 

0 Sttpr~·tnu ''-'':,·!J,'tt, o~ ·),_ .1i1•1r ~ 1 r1··:iJen'•: da Rcpúhlica remeteu ao 
c~~~•;•t·~· : !,_·,,,, .. : 1 r-·.·:-"-·:ti :t·1·,;.q,, .. \:~dr \'IIH.:nJ~~cnnstitucional. 

~)i .. ,.t: · .. :.,;;_ 1.1 ;•:1:-:1 •t::::• ,,,:tr:t :ll'irm:niva invcrídica, o 

Sr. J'.t1:l•• 

• \. , oil'' ,; f-,~ujt:lO foi rcitu pt.:loJudici{irio". 

.. r .. ;t;,;lit<J l!Uc Jcmonstra cabalmente a 
illlil' ·,·,l(rl .i· .1.• :11;•:11:.1•\'.l qut:, se n;to partisse do Sr. Paulo 
J: 1 (" : .1. •.11 :1111.1 ·.•.:r !·n,li,, 1.· tltlt:l kvi;HtLbde. 

hlltad:1 pd11 Pu~.kr l(ci'"'~Jlit•t1:'trio a rd'.mna do Poder Judiciá
rinl"stritamt:ntl: nos tl'r llHh 1!11 di:wnústic .. 1,o Pre!-iidentc do Supremo 
Tribunal Federal enviou ~r o Senhor Presidente da Rt:pública o seguin
te telegrama: 

"Agr~u.leço Vossl!nda especial deferência comunicação 
intermédio Ministro da Justiça assinatura Emenda Consti
tucional n9 7, inspirudn rclutório diagnóstico aprovado 
un:mimcmcnlc pelo Supremo Tribunal Federal." 

O Sr. Paulo UrosSIIrd (~I Dll -- RS)- Diagnóstico aprovado? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- "Aprovado 
unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal''. 

Volto a dizl!r, Sr. Presidl!ntc, não partisse aquela afirmativa do 
Sr, Paulo Brossnrd, cu diria que pelo menos deste ângulo havia 
ocupado aqu'cla tribuna um leviano. 

Mas, Sr. Presidente, qual deveria ser a conduta do eminente 
Chefe da Nação quando quis cumprir o dever de resolver o grave, 
ccntenúrio c de:mliantc problema do emperramento do nosso apare
lho judiciúrio'! A quem o Senhor Presidente da República deveria se 
dirigir'! Obviamente, ao Supremo Tribunal Federal; e devemos dizer 
que é fato inédito na História do Brasil um Presidente da República 
solicitar a um Colégio Judiciúrio uma formultu;ào relativa à Justiçu, 

Não tenho notícia de que algum Presidente da República haja 
encomendado, por exemplo, ao próprio Poder Judiciário um 
dingnóstico ou uma elahoraçfw relativa a uma lei ndjetiva ou a uma 
lei substantiva de carúter judicial. 

Se o Senhor Presidente da Rcpúhlic:t desejasse, por c~cmplo, 
aumentar o dinamismo do processo revolucionúrio, porque ê no 
Poder Judidúrio que os direitos humanos sfw focalizados de modo 
permanente: se o Senhor Presidente d1.1 República- volto a dizer
dcst:jasse munir-se. na úrea Llo Judiciúrio, de outras atribuições de 
car{lter n.:Vl)ludonúrio, teria eJH:nnH.:ndado esse diagnóstico e cssn 
fmmulu~·f1n ao Sr. Ministro da Justiça. Mas nlio, resolveu agir com 
ah~olula i~t:nçflll, 1.:0111 t:SI.:rÚrulo, COJll gmndet.tl, raru que U iniciatiVII 
da emcnd:1 l"nrtstinu.:iDn>ll niw rt.:llt:tissc o pensamento do Executivo, 
mas que rc!letisse, por inteiro. o pemamcnto do Pl1dcr Judiciúrio. 

F;tL lll ·,(' ali ·- c ~~Lu ,.e1n ~l"lldll n.:pdidll - que os advogados 
l"stüu cunLJa a Reforma du .ludh:i;'u·iu. Collll> :;e t~ft:rir que os ndvogu· 

dos estão contra? O Sr. Paulo Brossard pode me trazer vinte advoga· 
dos contra e cu poderei trazt:r vinte advogados u favor, 

Deve-se :tssinalar que houve divcr~t=neia mterpretativa ou 
reivindicatória entre os próprios tribunais de justiça, como divergên
cias houve, também, entre ordens seccionais de advogados. Não 
temos meios para apurar se os advogados brasileiros tomaram posi
ção contrária à Reforma do Judiciário. Esta afirmativa só seria legíti· 
ma se se procedesse a uma assembléia-geral dos advogados. 

Mas cu perguntaria ao eminente Senador farroupilha: os 
advogados que compõem o Congresso Nacional, em sua maioria, 
são a favor ou contra a Reforma do Poder Judiciário, Sr. Paulo Bros· 
sard? Faça-se a estatística, opere-se o levantamento e V. Ex• chegarã 
à conclusuo. Ninguém pode atribuir ilegitimidade para opinar por 
partt.: dllS aJvogados que integram o Congresso Nacional. 

Reconheço que houve divergências; algumas das mais brilhantes 
secções da Ordem dos Advogados e, isoladamente, juristas eminen
tes ficaram contra a Reforma do Poder Judiciário. O Senhor Presi· 
dente da República observou a controvérsia, porque a lei foi feita 
obviamente para impedir a controvérsia. 

O que fez o Senhor Presidente da República, então, tendo em 
vista as divergéncias manifestadas em todo o País? Uma opção pró
pria do regime dcmocriltico, própria da lucidez humana. Algumas 
secções da Ordt.:m dos AJvogados er~lm contra aquela formulação. O 
Supremo Tribunal Federal manteve a formulação ali aprovada por 
unanimidade. O Senhor Presidente da República optou pelo Supre
mo Tribunal Federal, c se presume, e mais do que se presume, de 
cuja cultura, de cujo patriotismo e de cuja imparcialidade se recolhe 
a certeza de que a dt:le é a opinião muis acertada, c por isso mesmo 
mais objeto de opção, do que a opiniUo de outros homens. 

E, por quê? Está na Constituição: 
"Art. 118. O Supremo Tribunal Federal, com sede na 

Capital da União e jurisdição em todo o território nacional, 
compõe-se de onze Ministro." 

"Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco 
anos, de notôvel saber jurídico e reputação ilibada." 

Onde é censurável? Onde se poderá identificar qualquer restri
ção vúlida a esse processo opcional levado a efeito pelo Senhor 
Presidente da República? 

Como ficaria a Nação diante da sua Corte Suprema se o 
Presidente houvesse optado por órgãos menores? Pelo menos em 
termos de prescnçuo. E, também fica muito feio para o Sr. Paulo 
Brossurd e .pura aqueles que perfilham suas idéias, fazer restrições 
aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, porque nenhum deles 
foi nomeado sem a licença do Senado. 

o Congresso Nacional, através desta Casa, depositou um voto 
de confiança no Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição, 
mus nfto entra, não ingressa essa interpretação no pussionalismo 
daqueles que, a cada discurso pronunciado, pensam tornar menor 
este País. 

Hú muito tempo c também hoje, aqui, o M DB despetalou todos 
os seus amores, sua puix.t10 e o seu fanatismo pelo Substitutivo 
Accioly Filho, dutn vcniu, pura hipocrisia. O Movimento 
Democrático Brasileiro não aprovaria o Substitutivo Accioly Filho. 
Isto me foi dito - e peço a atenção do Sr. Paulo Brossard - pelo 
próprio Sr. Paulo Brossard. 

O Sr. Puulo Brossurd (MDB- RS) - Agora V. Ex• vai me 
permitir ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu darei o 
aparte a V. Ex• depois. 

O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS) - Nf10 é exalo. Nlio é 
cxato! 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu não 
apartoic V.Ex• 

O Sr. l'aulo Brossurd (M DB - RS)- lô verdade. Mas V. Ex• 
cstCt me atribuindo algo ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu vou 
desidratar todn essa história. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não é cxato. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu vou fazer a 
cirurgia da farsa. 

O Sr. l'aulo Brossard (MDB - RS) - Não í: exalo! V. Ex• 
pode injuriar à vontade, mas não é exalo. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu pediria a 
V. Ex• que contivesse o seu aparte c também o seu microfone, 
porque eu desejo continuar o meu discurso. 

Vou provar porque. O MDB só aprovaria a Reforma do 
Poder Judiciário se nela se tratasse da alegada Defesa dos Direitos 
Humanos. Sem a restauração da plenitude do habeas corpus. Não 
vou ao ponto de dizer que o fanatismo do MDB fosse também em 
torno de predicamentos da magistratura. Mas eu vivi o episódio, e 
no campeonato da verdade, o nobre Senador Paulo Brossard pode 
empatar comigo, mas não pode me superar. 

O M DB não aprovaria substitutivo de ninguém que não alteras
se, que não derrogasse total ou, pelo menos, parcialmente a restrição 
revolucionúrh.l, no que diz respeito ao habcas corpus. Se o projeto 
fosse muito ruim, mas se contivesse a alegada proteção aos Direitos 
Humanos, através do habeas corpus, o projeto seria aprovado pelo 
MDB. Esse o projeto fosse muito bom, - e não contivesse essa 
garantia, essa cláusula, o MDB não o aprovaria. Disse S. Ex• por 
exemplo, que houve um grau de irracionalidade entre os negociado
res. Fui o principal negociador do acordo; em todos os momentos fiz 
questão, por recomendação expressa do Senhor Presidente da 
República, e tomei a iniciativa, como Relator de procurar os gabine
tes do MDB. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• vai me 
permitir, agora não, porque o "detran" da Mesa jã está me 
advertindo, e esse ponto é importante para que componha a história. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS. Fora do microfone.) -
Talvez uma palavra fosse suficiente para esclarecer. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, levei 
pma o MDB o substitutivo. 

Adiei, por quatro vezes, a reunião da Comissão Mista. 
O Presidente Ulysses Guimarães me pediu que fizesse o adian

tamento pela quinta vez. Adiei também. 
Fiquei esperando a resposta. 
Fui convocado ao gabinete do MDB. Lá estavam os Srs. 

Senadores Paulo Brossard, Franco Montara e Nelson Carneiro, e os 
Srs. Deputados Tancredo Neves, Laertc Vieira e Freitas Nobre, 
respondendo pela Liderança cmedcbista. Fui bem recebido, com u 
habitual cortesia do MDB, que ia me dar a resposta. 

O Deputado Tancrcdo Neves comunicou-me que o Partido 
havia designado dois relatores: o Deputado Luerte Vieiru e o 
Senador i"'aulo Brossard. 

De.".'"' a palavra ao Senador Paulo Brossard. S. Ex• disse que 
huvia fcllO um estudo demorado sobre a matéria, apesar do pouco 
tempo dc qUt.: dispusera, mas que havia uma preliminar- apelo pnru 
a honradl!/. do Sr. Paulo Brossurd - que era, prccisumcntc, a 
questão do hubcas corpus c dos prcdicamcntos du magistratura. 
Verifiquei, cntitn, que cu estava, como inocente útil, participando de 
uma farsa; mas ainda assim, me municici de todas energias pura 

procurar cumprir sem a recomcndm;üo do Senhor Presidente da 
República, para que eu insistisse. O Presidente da República dizia 
que o restabelecimento daquelas garantias viriam com o tempo, com 
o cnccrrnmcnto do ciclo rcvolucionúrio, do qual Sua Excelência 
estava tiio empenhado. Ai, houve um impasse. A Revolução não 
poderia aceitar nenhuma emenda que renetisse modilicuçüo à 
legbluç~o revolucionária, nüo seria objeto de apreciação. Mas, 
mt:smo assim, o Sr. Paulo Brossard, naquela reunião estabeleceu isso 
como preliminar. 

O SR. l'ltESIIlENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• que 
dê conclusiio ao s~.:u discurso, pois V, Ex' só dispõe de 5 minutos. 

O Sr. Roberto Suturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA ES)- V. Ex• não vai 
me apartear agora. Por fuvor, eu só disponho de 5 minutos. Em 
outra oportunidade, discutirei com V, Ex• 

Sr. !'residente, um dia fui procurado pelo eminente Senador 
Magalh:ics Pinto, que, alegre, contente, satisfeito, com o seu espirita 
de conciliação, com os seus sentimt:ntos de persuasão, em festa, em 
alegria, na orquestração de um contc=ntamcnto indescritível, disse-
mt:: 

"Senador V. Ex• esteja no seu gabinete hoje, às 14 horas 
c 30 minutos. Lú serú procurado pelo Senador Paulo Bros
sard, que encontrou a fórmula de se afastar o impasse e apro
v;~r-sc= a Reforma Judiciária". 

Esperei; espiritualmente coloquei um belo tapete no meu 
gabinete; mentalmente passei a deglutir o banquete do acordo; O 
Senador Paulo Brossard disse-me então; 

"O acordo serú feito com esta modificação; o Tribunal 
Superior Militar é competente para conhecer de habeas 
corpus em todas as matérias da competência da Justiça 
Militar". 

Vale dizer, com a aprovação dequela emenda, estava 
parcialmente derrogada a Legislação Revolucionúria. 

Por isso, Sr. Presidente, í: que me sinto absolutamente tranqUilo 
- nunca disse isso, nunca diria, mas o discurso do Senador Paulo 
Brossard me obrigou a isso :amanhas foram as suas injustiças, 
tamanhas foram as suas afirmações distanciadas da verdade. Não 
diria jamais, não colocaria nos Anais desta Casa essa página penosa, 
vergonhosa, em que alguns da Oposição atraem lideres do Partido 
adverso para a tapeação, para o engodo e para a farsa. 

Gostaria, Sr. Presidente, de ainda dizer aqui que o eminente Se
nador Acciolly Filho- uma das glórias jurídicas deste Pais foi elo
giado pelo MDB, porque se tornou- por acontecimentos fortuitos 
- objcto de uma controvérsia t: de uma contrariedade, mas que 
jamais fuhou aos st:us deveres de lealdade pura com o seu Partido. 

Pois bem, no caso do Substitutivo, o MDB acatou-o, para 
despistar o trubalho do Senador Acciolly Filho. Porém jamais 
acatou a opinião daquele ilustre Senador, quando esse nosso 
eminente companheiro achou errada c ilegal a atitude do MDB 
quando, através do seu Diretório Nucional, cm matéria consti
tucional, f~chou a questão ameuçando cassar os mundatos dos seus 
companheiros. 

Parn as maquinações da farsa, um episódio serviu, mus, no mo
mento cm que se ahriu a oportunidade de acatar a opiniilo de um ho
mem de vasta cultura jurídica, esta opinifio niio valeu. 

Então, Sr. Presidente, o que houve realmente foi umu fursu; e, 
mais do que isso, uma tentativa de confrontaçüo da dituduru da 
Minoria- como disse muito bem o Senhor Presidente du Repúblico 
c, repito, aqui - com a Revolução. Mas, esta prosseguirá, Sr. 
Presidente, esta ainda tem deveres a cumprir para com o Pais c, este 
dever, scrú cumprido até o lim. O sentimento do cumprimento do 

·--------------~~ 
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dever é uma obsessão do Senhor Presidente da República, em favor 
do desenvolvimento, da emancipação econômicn, do bem-estar do 
povo, da ordem pública, da tranqUilidade da familia brasileira, que 
ainda, queira ou não queira o Sr. Paulo Brossard, serâ uma cativante 
e abençoada exceção neste mundo de violência e de convulsão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador 
cumprimentado.) 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para explicação pessoal, nos termos do Art, 16, inciso V, le· 
tra a, que diz: "V- em explicação pessoal, uma só vez, por lO (dez) 
minutos: a) em qualquer fase da sessão, para esclarecimento cm que 
haja sido nominalmente citado na ocasião, em discurso ou aparte, 
não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a mais de i (dois) 
oradores durante a Ordem do Dia;" 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Defiro a palavra a 
V, Ex• esclarecendo que fica rã estabelecido pela Presidência do 
Senado, que os problemas de explicação pessoal só seriam dados em 
termos estritamente regimentais. Entendo que o Regimento compor
tu a explicação pessoal, porque V, Ex• foi citado e referido a um fato 
passado na sua atividade parlamentar. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para explicação 
pessoal.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Serei muito breve, não terei mesmo necessidade de usar os dez 
minutos que o Regimento me faculta, 

O nobre Líder do Governo, que acaba de ocupar a tribuna, fez 
muitas assertivas das quais evidentemente não cuidarei nesta 
oportunidade; correm por sua responsabilidade e atendem ao feitio 
do seu estilo. Duas, entretanto, não posso deixar de comentar para 
fazer a necessária correçüo, a fim de que a verdade não fique troteada 
nos Anais desta Casa. 

O primeiro diz respeito ao Substitutivo Accioly Filho. Jamais, 
nunca jamais, declarei ao nobre Senador Eurico Rezende que a 
Oposição não votaria o Substitutivo Accioly Filho. Jamais! 

Posso dizer a V. Ex•, transmitindo o meu pensamento - mas 
isto vai à guisa já de informação - à Casa que o Substitutivo 
Accioly Filho, que foi um nascituro, que nasceu sem vida- como eu 
disse- porque, realmente, niio chegou sequer a ser apresentado, ao 
meu juízo, era insatisfatório. Isto mesmo disse eu a S. Ex•, o nobre 
Senador Accioly Filho, o que não quer dizer que não fosse um traba
lho bem melhor do que o projeto, bem melhor do que o que veio a 
ser o Substitutivo e que, evidentemente, um trabalho parlamentar, 
uma vez apresentado pelo Relator, está sujeito à crítica, aos debates, 
às emendas, ao entendimento e poderia ser aprovado. 

E uma hipótese, dado que não aconteceu, dado que houve um 
aborto decretado no Ministério da Justiça, antes do nobre Senador 
Accioly Filho apresentar o seu trabalho à Comissão. 1:. uma pura 
hipótese. 

Mas, o que llisst: vale apenas como expressão do meu pensa
mento quanto às possibilidades que o Substitutivo, que não houve, o 
Substitutivo Accioly, poderia ensejar, Mas, de qualquer forma, 
quero deixflr claro, bem claro, claríssimo, que nunca, jamais disse, 
seja uo Senador Eurico Rezendc, seja a quem quer que fosse, que n 
Oposição niio votaria o Substitutivo Accioly Filho, atí: porque ele 
nem chegou a ser apresentado formalmente. Aliús, depois de httv~r 
feito esta assertiva, em termos categóricos, verilicou-sc que a asscrtl· 
vadeS. E.x• decorreu de dedução sua e niio de declantçilo minhu, 

Em segundo lugar - em homenagem e respeito às muitas 
pessoas com quem tratei, discuti, debati uo longo dos trabalhos 
relativos à Reforma Judiciúria -queria esclarecer que quando falei 
em "irrucionalidude entre ncgociudorcs"- tenho o meu discurso cm 
mUos- disse precisamente o que quis dizer: "O gnm de ir~ucionn!~· 
dudc presente entre negociadores"- c nào "entre os nt:gocmdorcs • 
porque envolveria a todos - mas "entre negociadores" o que quer 
dizer ' 1dc alguns negociadores"; cu scriu injusto se envolvesse todos 
com quem conversei. 

Aliús, noutm passa!!cm. Iii' questão de distinguir- e distinguir, 
cluramentc, e aqui cstú ela. Disse assim: 

"Sem entrar cm c.xamc de intenções, que é perigoso, 
parece que alguns mais apo~tavum nas fraquezas humanas, 
esperando uma capitulação cm troca de algumas migalhas; 
outros, no entanto, não ocultaram que era delgada a faixa de 
negociação Uc qw: dispunham." 

Vê V. Ex~ c a Casa que hú duas apr~:~:i:tt:•~w:; inteir:tmt:ntc distin .. 
tas em relação a dnis pro~cdimcntos lh: ;illwr-::'tíi'''•· i).~:L'· :tpn:eia
cõt:s Cnl fíiZàO di! dois proct:ditnell\OS, ljlli' i: L!. j'-•11' ~:-,I',ÍJ',I" C·.: '.\:J'd;Hic 

e de justiça, tratd d!.! distingilir nitid<.tllh.:lltc. 

Era isso, Sr. Prt:sidcntc, que qu~.:ri:i. n~:: . .- .. 1 o.:•.;lin:;~~::'tu. lJtlt! 

ficasse constnndo nos anais, cspcci:dJLJt':llt'. 1"1'-'it!•: l11:dind1 1 ft 
Taquigrafia que niio insira 1l meu dist.:ur·.il 1t.1 .~1.1 I!; ·.~·-,-.:ill .k· h;·},·. 
porque vou continu(!-lo na prôxirn;1 ~.n· .. H•. •ill,tt:~.l,, vn!;t,, ... ~.-~ 
publicado, umn vct llliC, c.:m vcrd:a.h:, é tllll cJi.._,;,tr~•· ~•-. ti:·:~·~ 1''1:-:t:tri:1 

que a resposta ou a pretensa rcspo">ta dada pdu : j, I..: r d,, l ill'-'t:rn., :!u 
meu discurso, não ruhlicado, pudcsst: ~:nscjar llfll !lta!·t:r:\t:ndiJu. 

Era apenas isso, Sr. Pn:sidcntc, o qut: t:ntL·nJia dtJ meu dr:vcr 
em homenagem 3 Casa, cm homenagem ü v(.!rd:Hk. u qttt: cu dcn:riJ 
dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosol -t'<>:tccuo '' p.,l;•vr:: :to 
nobre Senador Virgílio Távora, que fal:ll':'1 t•l.'b Li·kr::n.,::: .~a 
Maioria. 

O SR. YIRGILIO TAVORA (A lU r'\ 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr· :, k;; :-.·. ;·:. :·-r:t •. :,i. •1''-, 

Semana pas:mdu. mais exatament.c )j,, 1.1.:, >: ;)\ :.:~;'!1, ,. o:J,;:Ih.:oll...: 

Senador Roberto Saturnino pronuncj,,,, •!l···:~o',,-. :::.-.1.: ~. .. : .. ·lu-: 

merece uma explic;:u;üo plena e cahal t[,, :_,, ,, .;nl': ... vr:,o-:1: :: ,'l'l · 

gunta será: por que u Maiori<l, só n Ulll r) I,_ . J, 1.;: ... · ,I.· i•' i :I -.::·.1 ; .. •'·•" 
ra, quando :.1 sc:ssão dominada foi pdo dl"!::i!t' I';,!,IJ• ''· ·.-:·:n . .\::,· , .. _,~;;,~; 
explicações? Diremos nôs que, just:nncnl<'. t 111 d~ 1 111: .;~.- 1 ::; .! :· '"~ .;c\!<~
feira, procuraremos fornc'-!er üS dadns !o."1·,:l'll'-. 1:1•· -_,_·:.::tr· :t~luck:; 

esclarecimentos fundamentais, porL!Uc c ... -.. : • wv.:rl!•• ~ •. :,. tnn tt:tda J 

esconder, que se tornem ncccss(tritl :t11 1'': .:t: 1:1--.. :;1 · · •ll,.t:l~~- .:l'llltd 

justiça fazemos, com que sempre pro!:uro~ l';t~:,:t .. :t it.!', .pt,::dt~~.:s cm 
debute, o ilustre representante pelo Estad1, 1 ;, :-~ 11' 1 :._. J ct :1~. i n '· 

A síntese <.lo discurso dt: S. E.x• podc1t:t : .... :· :1 h.,.td:1, ,,u !· ;_.:aL. ~.;ril 

seis itens. A afirmativa do vcrdadcir,\ ~k~•~::;,,hrtJ c.p•:•.'ltUttvu 

existente no sistema finan~.:dml!, como un~-t í:rti':r.~· :t.:t,di'" :;t:r ,J:tda 
em todo o seu pronunciamento, :1 dec!ar:h,:il'' ,].; qt.~..:, ":·n1 gra11 
superlativo, existia num departamento dck. J.,hl !:, •.l11 lt1.1:.:;,, !.i:.t,;-m:; 
financeiro, no chamudo opcn nmrkl'l", 11 t:.tt\._,1 c~·n;t.d .. tind:, 1H::-.:oc 
item, teria perdido o controle do que '·L' t•d:·~ p:t:.·.:tllt:u c ,;~.t.~. PI)]' 
coincidência, é u prindpal atribuk:ttll dd tl;·.tt!ttl~,.-". t:o~tl•::'~t·i:L'' N:ll• 
há puniçt1o p:1r:1 i1ing.ul:m. ''P~.:d~ S. 1-'··•· ti.•l:t li·.,:.'.lt.·.l·~:~, mais cl'i
dente, scqUcstru de b.:n~ ~.: rcspillls.hci·. •iii•· ;:lllt:l·:J.,.l:, ,,,., ~-:·::un .'>t:l 

o processo". 
Aborda o c;tso dos prefeito:-; qut· ·c •o:n .. ·1:1 lliln1·,t,l •. ~ :\ .rug:~r 

recursos de caix:1 de: prefeituras na t'SJWt tll:'l, -~~~ du IJjh..'Jt '!';:t~d1cl para 

ganhar uma mnrgcm de- rr.:ntnhilitl:tdt· ,. ;d .. "rti:! l'lll.lll, rt·pt~ltnws, o 
caso do município dt: Angra dos Rei·>. 

Tocn no caso, j{l aqui cxplicadtll.' :1o~ q11.d ,.,lil~~~·~·n·hl~o. n:1 :-;u .. \:s
stlo de debutes que pretcm.lernos mant1~r t'••lll S. t· .. x•. •J .:;t~:n da 
Lutfalla. E, neste passo, pede lt1go :t ,i,·tni-;..,:1,-· 1:,, tvlini~.tro Jo 
Plancjnmcnto, solicitac.;tto essa ~Jllt~. t'lll 1 111''•",·:.,1. ,·. 11,,'.! .::· iur~·.;, ~:·acn· 
de ele quandn no Ministru rcsptHts:"lvl'l 111:l:t ~., ... :.,:1 d.: !:a;~t.:!llLt c, 
uhimumcnte, uo prôprio Ministro da 1\gril'ttltliJ.t. 

Reprova a ida dn Pn:sidentc da l{,'l'oi·l~,::.· •;:~<, l'aul,), ~·~~~ 

soh:nidade du Associac.;ilo Cnmcrci:tl daqu,·l.t 11:1i ~- f,_.,k~:lti\':1, pnr 
por presidida "pnr um senhll\', sahcndn n I'; <ti, :!t,• dP.; :tnlt:r:n:r:n· 

I'!!> do caso'', Rcft.:n·-.;~~. naturalmcntc, 11 ''III:,·· 1,,. :;,·,twl,tr, :1o 1'.\';1' 

Lutfnlln. 
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Finalmente, insiste cm tecla o1qui já percutida cm Plenário, da 
criaçfto de uma Comissiio Pnrlamcntur de lnqul:rito pnru exame de 
todo o sistcm:1 financeiro. 

Sr. Presidente, cartcsianamcntc, c dentro do ambiente de c:lcva
çflo que preside sempre aos dcbatcdores da área cconômica, vamos 
hoje- c cham:Jmos n atcnçiio da Imprensa, porque este Governo 
nf1o tem n:1da a esconder- tocar no cerne do seu pronunciamento, 
qual seja, o que se cstí1 passando no sistema linanceiro brasileiro, 
apresentando dados c números. S. Ex.• terá o sábado, o doming~ e 
talvez a scgunda-fciru para sobre eles se debruç:1r e, com a acuidade, 
que todos lhe reconhecemos, trazer, tu! vez, as suas dúvidas sobre este 
problema. Dissemos j,\ ao eminente Senador por São Paulo, Li der da 
OposiçUo nestu Casa, que nos reservúvamos a discussão da pertinên
cia ou nào da CPI respectiva, após todos esses itens aboradados, dis
scc~tdos c verificada a procedência ou não das acusações. 

Iniciemos cntUo, Sr. Presidente. o mais sinteticamente possível, 
pelo ilem: o que foi feito? O que o Governo procurou fa:t.cr para o 
saneamento do mcrcadnlinancciro de capitais? 

Ex:llnin!..!ntos as crítk:1:-> dus ml:tndns: adntadns c :!presentem o.<~ 
ns l1l\itis com prnmt.:tidns t.:lll upt.:ra!,'f\n, ll!ll·l ]lM uma. 

S:1nc:uncnto dos men:adt)S l'inaJH.:cirLl c.: de capitais. l'rític:ts aos 
m~tudLJs adtlLtdw·; pdu Banl:o Centra!. 

N:t : 1 pre~..·i;u.;i"tn dn matéria cabe prclimimmnentc k·mhrar qul! :1s 
fórmulas para diminaç~o das cmprcsas linanc~.:iras qt1c Có!Cill cm 
cstadn de ins,ll\'~ncia t!'IH.:ontr:lm-sl', :1 ht.:m diz~.:r, ~.:squcnwti:t:udas na 
prtipriot lc!!islaç:in. cm que se apt'1i:1 ;t a(..:i'iu s:1nc;1dora dtl Ban~.:o Ct:n
tral. 

A Ld d:t Reforma B~mc.:úria. no rol das p~o:n:.llid:tdl'S a qut: sujt:ita 
~IS institui!;ílcs financeiras c ~cus rL'spnnsflvds, pn:vl: atl: nll.'SilHl 

detcnçiin c rcclusüo dos infratllrl!s, c c:tssaçr1o Ja autnrizat;flí) de 
funcionamento du t:mpn:sa (Lt!i n'·, 4.5')5/64, art. 44.), ohscrvado o 
disposto no Decreto-lei n'' 448/69. 

O Decreto-lei n'' 1.303/73 facilita com incentivos nscais saiu· 
çõt:s qu~: ~.:nvolvam trunsferência de controle uciont1rio bem como 
incorpomçào ou rusüo. 

Permite-se. ademais, nos termos do Dccroto·lci n• 1.337/74, 
excluir do lucro tributável das pessoas juridicas o ágio pago pela 
nquisiçt1o de direitos ao exercício de atividudcs linanceiras, 
consubst::mci:1da na transferência da rcspectiv:1 c<lrta-patente, com 
autorintcão pri:vin do Banco Central. 

11 Lei n'' 6.024/74 dá amplos poderes ao Banco Central para a 
alternativa mais drústica da intervenção ou liquidação e<trajudicial 
nas empresas de que se trata, podendo, inclusive, estendê-la a enti
dadcs alins. por integrnçiio de ntividndcs ou vínculo de interesse. 

Na forma do disposto no Decreto-lei n• 1.342/74, pode o Ban· 
co Ct:nlral. com autorização do Consl!lho Monetúrio Nacional cm 
cada caso, ap\ic:.tr recursos das rcservns monctárins, ou seja, da 
arn:cndaçilo do Imposto sobre Operações Financeiras, na recomposi
çfiO patrimonial de instituições que operam nos mercados financeiro 
c de capitais. Na hipótese de intervenção ou de liquidação extrajudi· 
da\, faculta-se-lhe, com recursos daquela origem, assumir o passivo 
da m01ssa, mediante sub-rogação nos créditos, direitos e ações dos 
rt:spcctivus tiwlares. Num e noutro caso, o que a lei objctiva é por a 
salvo os legítimos interesses do público investidor e dós demais 
credores,~: preservar, cm última análise, u conliunçu no Sistema. 

Soll1cões negociadas ou intervenções c liquidações extrajudiciuis 
sfw alternativas ditadus pela politica do Governo, cm runção de fato
res ~:onjun turais. E aqui iniciumos a apresentação dos primeiros 
números. 

Repetimos, mais uma vez, o Governo do Prl!sidentc Ernesto 
Gciscl, n;io tl!nl nndnu esconder. Os Senhores aqui, vão .saber, dela· 
lhe por detalhe, número por número, aquilo que do conhecimento do 
Yic~:-Lider da Maioria é. 

Encontravam-se- c pedia a utcnçi\o de todos os Srs. St:nudo
rcs e da imprensa :u.jui prcscnt~.:- cm r~.:gimc de intervenção c liqui· 
daçtw cxtrajudidal, cm :!H-2-77, 22 conglomerados linam::ciros, 

~··----.. ......,---·---·-·----

envolvendo 95 cmprcs~1s, mais 29 instituições independentes. Nelas, c 
cm outras sujcit.:1s a fnlêncin c regime anteriores !1 Lei n~,~ 4.S9Sj64, 
foram aplicados pelo Banco Central recursos assim decompostos 
(anexo I): 

-empréstimos e adiantamentos anl~.:riores it 
decretaç(to daquela medida 
-recursos das reservas monctúrias, a que 
correspondem cessões de crédito ao Banco Cen
tral. princir.almente de depósitos bancários à vista 
c a prtll.O, létms de câmbio, direitos de rcstituiçrto 
de valores custodiados c empréstimos externos 
-suprimento a título de encargos das Massas 

CrS 

4.456 milhões 

2.177 milhões 
46 milhlics 

6.679 milhões 
Com base nos ativos levantados, cm processo de realização, 

~o:stim<~-se retorno du ordem de CrS 4 bilhôcs de cruzeiro~ •. <~ituando
sc a moeda de rateio cm média de 70%. O saldo negativo, que vicr a 
remanescer, tcrú seu ressarcimento vinculado à garantia de scgunda 
linha, representada, inicialmente- C isto daqui Í: rrcdso St.:r repeti
do, porque muito esqut.:cido - pda indisponihilid;1dc dn.., bens 
particularcs dos ex-administradores c, mais tarde, pdo arrt.:slo c 
Clmscq(l~.:nte venda cm hasta pública, desses hens, na dccnrrcnlt.: aç:io 
de responsabilidade a cargo do Ministério Público, 11:1 forma da L.:i 
n'.' 6.024. atrús rcreridu. 

A esses - recordc:m-sc os Srs. Semu.lores que a dat:l de rd'c
rl:nci"' fl)i 2H de fevereiro de 1977- h{l ljUC acrescentar :1s 17 institui
ÇÕl.'S que tiveram a liquidaçtw extrajudicial d~:cn.:tad;.1 rcccutt.:mcntt.:, 
1.:111 19-4-77, ils quais h<tvin sido nntc.:riormt.:nte concedida as~ist~ncia 
lin~mceiru, exprcss:1 pelo montante dt: CrS 606,07 de cru1.ciros. 

Como preliminar revide à alegada impunidade dos n.:spons;'tvt:is 
pela quebra, acentue-se, pois, que um dos efeitos ttultllll:,llil.:uS da 
aplicação da Lei 6.024 é a indisponibilidade de todos os bens parti· 
culures dos ex-administradores, que não podem, por quulqucr for· 
ma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liqui
dação final de suas responsabilidades. Para eficácia do gravam e, c co· 
mo determina alei, foram pelos interventores c liquidantes expedidas 
comunicações aos registres competentes, ao DETR!IN, à Policia 
Alfandegária, às Bolsas de Valores e às instituições financeiras. 

E ainda que os administradores de fato tentem ocultar-se atrás 
de 11testas de ferro", como aconteceu na FIVAP, nu Rio-Financeira c 
na Tabajara- Crédito lmobiliãrio, pura só mencionar os casos mais 
recentes, a mão da lei os tem alcançado, a seus bens particulares 
estendendo o ónus da indisponibilidade, por proposta do Banco Cen· 
trai, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. 

Apurado prejuízo no inquérito que a Lei manda instaurar para· 
lelamente à intervenção ou liquidação extrajudicial, os respectivos 
autos são pelo Banco Central encaminhados ao Juizo competente, 
com vistas a definir-se a responsabilidade civil dos ex-administrado· 
res e chegar-se ao final rateio do produto da venda dos bens parti· 
culares arrecadados. Referentes às intervenções e liquidações cm cur
so, cxtrajudiciais ou falimentares, acham-se em tramitação no Judi· 
ciãrio 38 inquéritos que conclulram pela existência de prcjuizos; 89 
outros estão em andamento no Banco Central e os restantes 14 por 
não terem apurado prejuízos, foram ali arquivados, com a consc· 
qUente suspensão du indisponibilidade de bens (anexo 2). Uns c ou
tros, senhores, constam de anexo a esse nosso pronunciamento. O 
Governo deu ordem à sua Maioria; instruções recebemos da Lidcran· 
ça de tudo aqui ser dito que do conhecimento fosse das autoridades 
competentes. 

Por tudo isso, e considerando a indu que tt liquidação cxtrajudi· 
cial abrange, em regra, todas as empresas do conglomerado, dirc
tamcntc, por expressa extensão do regime (Lei 6.024, ttrt. 51), ou indi· 
rctamcnte, por via da liquidaçi\o da holdlng, segue-se que a rique1.a 
porventura ostentada por cx-udministrndorcs, induzindo a crer cm 
impunidttdc, scrú apenas ttparente, como conseqUência do fttto de a 
indisponibilidade ni\o lhes tirttr tt udministraçi\o dos bens particula· 
rcs, uté pronunciumcnto finul. 
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A desconfortável situaçtto cm que muito justamente caem os ex
administradores mais sc agrava com o cerceamento legal de sua liber
dade de ir-e-vir, j(l que, sem expressa autorização do Banco Central, 
nUa poderão ausentar-se do foro da intcrvcnçt1o ou liquiduçào, nos 
termos do art. 37 da Lei 6.024. 

Conquanto a prisão do património e o confinamento físico dos 
ex-administradores bastassem, por si sós, para afastar a idéia de 
impunidade, já foram tomadas providências, nos casos, entre outros, 
da CREDENCE, ClBRAFl, !PlRANGA, PLANJET c CREC!F, 
para que contra eles se instaure nçào penal, tendo sido, para tunto, 
encaminhados ao Ministério Público elementos de prova recolhidos 
ao longo dus liquidações, configurativos de contravenções ou crimes. 

Fora do quadro das intervenções e liquidações extra-judiciais, 
numerosos conglomerados financeiros tornados inviáveis têm sido 
suprimidos sem qualquer reflexo negativo no mercado, a exemplo 
dos grupos União Comercial, Mineiro do Oeste, e Áurea. As pró· 
prias leis de início mencionadas sugerem e legitimam as alternativas 
da transferência do controle acionário, das absorções de ativos c pas· 
sivos, incorporação ou fusão de empresas. Em soluções desse tipo, 
sempre com o objetivo de cobrir a defasagem entre os prazos das 
exigibilidades, mormente das captações no mercado, e os de realiza· 
ção dos ativos, o Banco Central antecipou rccursos no montante de 
Cr! 7,4 bilhões (anexo 3}, ou mais exatamente, 7 bilhões, 474 mi· 
lhões de cruzeiros. Também todos eles discriminados em anexo que 
faremos figurar nesse nosso pronunciamento. 

No tocante à diminaçào do conglomerado financeiro liderado 
pelo ex-Banco União Comercial, são - e o Governo diz claro -
inegavelmente corretas as informações divulgadas pela imprensa 
quanto às obrigações que o Banco Itaú concordou cm assumir como 
executor do esquema. Sua pmticipaçlio financeira naquele processo 
de saneamento ficou, realmente, adstrita à assunção de dívidas ex ter· 
nas nos montantes declarados de 37,5 milhões de dólares e 50 mi· 
lhões de francos suiços, a titulo de pagamento do preço das ações das 
Instituições do Grupo União Comercial, mais 223,5 milhões de cru· 
zciros como teta de suas responsabilidades por prejuízos que viessem 
a ser apurados. O que não se pode acolher como expressão da verda· 
de é a previsão de perda, para o Banco Central, de cerca de CrS 2,8 
bilhões. Esse montante corresponde aos valores ativos adquiridos pe· 
lo Banco Central, na maior parte representados por titulas a receber, 
de cuja agressiva cobrança, a cargo do próprio Banco Itaú, se espera 
substancial ressarcimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam· 
painha.)- Peço que V. Ex• conclua o seu discurso, pois o tempo já 
está esgotado. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA- CE) -Já concluire· 
mos. Sr. Presidente. 

O saldo residunl, se houver, terá sido o prc:ço da supressão de 
complexo empresarial que envolvia banco comercial, banco de inves· 
timento, financeira, corretora, distribuidoras, fundos de investimen· 
tos, tudo sem os ânus que acarretaria, à época, para o mt:rcado e pa .. 
ra o Banco Central, a alternativa da liquidação extrajudicial. 

O esquema de eliminação das instituições do Grupo Halles 
apresenta a pt:culiaridade de terem as empresas financeiras entrado 
cm liqUidação ordini1ria, sob çontrolc do Banco do Estado da Gua· 
ll<.lh:tra, apús o lt.:vantamt!nto da intr.:rvençilo do Banco Central. Os 
recursos por estt! :u.liantadns, ora r.:xrm:ssos pelo montante dr.: 

CrS 1.257 milhões, estão, tal como no caso precedente do Grupo 
Uniilo Comcrc:ial, garantidos pela ccssiio de créditos a receber, de 
rosponsahiliuadc diluída por milhares de devedores. A cobrança vem 
sendo clicicntcmcntc processada pelo atual IlNAERJ, sendo mera 
cspcculnç5o c estimativa, estampada cmj1Jrnal, que limita n recupera .. 
çào a menos de trinta por cento. Ntw pode haver maior inverdade. 

lgualml!nte, as demais composições, de menor parte, 
alc:mçarum seus objetivos de saneamento do mercado e defesa dos 
interesses do público investidor, atravt:s de t:squemas rigorosamente 
enquadrados nos parãmctros legais. 

Resumindo: recursos do Banco Central aplicados cm intcrvc:n~ 
çõcs liqUidações cxtrajudiciais: 6 bilhões, 679 milhões de cruzeiros 
afora os 606 milhões de cruzeiros já citados. Recursos alotados cm 
processo de composição reprl!sc.:ntados em sua maioria por títulos e 
créditos a receber: 7 bilhões, 474 milhões de cruzeiros. 

Total, portanto, de todos os recursos até o momento alojados 
pelo Banco Central c, nisso, satisfazemos a curiosidade da nobre 
Oposição, prometendo discutir, caso por cuso, oportuno tempere: -
14 bilhões, 153 milhões de cruzeiros, que com os 606 milhões de 
cruzeiros atrils citados perfazem 14 bilhões, 759 milhões de cruzeiros. 

Em anexo, Sr. Presidente, scrú dado: primeiro, no número 1. a 
aplicação, empresa por empresa, grupo por grupo, dos recursos do 
Banco Central, cm intervenção e liqUidações extrajudiciais. 

Em anr.:.xo númcro dois c \iqUidaçüo c:xtrajudicial. 
Em anc:xo n~' 2, a rdaçào das empresas submetidas a regime espe· 

cial: por onde anda o processo relativo às cmprt:sas já encontradas 
cm super:'! vil qu:111tln da condusUo final do ajuste entre ativos c pus~ 
sivos. 

No outro anexo, a locação de recursos do BASEN nos diferen· 
tes processos de composição. 

E, finalmente, Sr. Presidente, atendendo à solicitação de V. Ex•. 
vou concluir nosso pronunciamento. · 

O Sr. Roberto Suturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
ligeiro aparte, antes da conclusão? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• nüo pode 
conceder apartr.:: não há mais tempo para isso. 

O SR.VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• nos dó 
dois minutos para lt:r a última frase, c tranferimos esse tempo ao 
eminente Lidcr Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• não poderá 
conceder o aparte, porque não há mais tempo regimental; V. Ex• 
pode concluir seu discurso. 

O SR. V!RGILIO T,\ VORA (ARENA- CE)- Submetemo· 
nos à sua ordem. Finnlmente, Sr. Presidente, no anexo n9 4, um rcsu~ 
mo para que seja visto que este Governo não está escondendo coisa 
nenhuma da quantidade de empresas em liqUidação extrujudiciais c 
das r.:mpresus sob intervenção, por suas diferentes categorias, 

Sr. Presidente:, Srs. Senadores, este~ o primc:iro pronunciamen
to que fazemos sobre o assunto honrados com a presença do Senador 
Roberto Saturnino. Lamentamos profundamente havermos hoje só 
disposto do tempo da Liderança, mas na segunda, terça, quarta e 
quinta-feiras estaremos inscritos para com S. Ex• debatermos mais 
prorundamentc o assunto. 

Era o que tlnhnmos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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Id.om 

I dom 

SI-::.:;.ç:;o 

~:in.í'Cblic.?·C.!.PR:S.I H66/7S,Cu 2Lll.75 

~IJ.n.Público~ot.;:<R::S.I l467/75,do 2.:.11. 75 

Hin.PúblJ.co .. Ot.Pru:SI 230/76,do 26.02.76 

Em andamento 

Idem 

.:m l'lndn;.,oJr,to 

Idem 

Idem 

~U.n. Público-o! .Pru:s::~091/i7 ,d.o 04.02. 77 

tm Andar:H.mto 

Idem 

~lin.rúbllcCI•Ot',PRI:SI 173/i7,d.a 16,02.77 

Cm Ar.d4rn<Jnto 

Id11m 
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12,4, Co:np.1nhia Drouiloiu do Adrninilltrllç:ii.o o Ilartic1-

potçõoa S.A. - CODMSAP 

12,5, Companhiil Induz>tr1al Comercial Drasil - COCill 

12,6, Compnnhia ConGtrutorA PodQrnoiras 

12. 7. Co~p~:mhi:. Ip1r • .r.q.l Corrtltor<l do Cdmbio o T!tulon 
CCC;.M 

l:!.e. Concoõltra- ComerciAl o flqdcol.l Ltda, "(Cx·Grupo 

Fina.ncciro Ipiranqa lloldinq Ltdll,) 

12.9. ConsultivA S.A.- ConsultariA, Mminhtração o O! 

gani :.1ç~o 

12.10. D1stribul.dora Uc 'l'!tulos o Valoroo Mobili.l:-ioG .! 
pir.lO-J.l S,A, 

12.11. Clóriol Administr.l·õÜO de bcnu Ltda, 

12.12. Ipê S.A, .. Empreendimentos o iu!min1strnç5o 

12.13, IpirAnqOl S,A, Inv~r.t, Cród, Fin.1r,c, .. IIIINV. 

12.14, Ipiran;a do Loo'l:iinq o SoJrViÇOII S,A, 

12.15. Ipitr4do S/A. - Cxportllção o Importnç.ão 

12.16. OrnAr S/11- v.:~!culos 

1:!,17, O:nniU/1',-0i&tr.ibui~oril T.V.:-t, Ltdn. 

12.18, Ipitur-Ipirilr"I<J•l Turi&mo !;/11 

12,19, Pirlltinir.qa•O,T.V,~\ Ltdr.. 

12.20. Pc:-.1;..ri·/lcpr.,)!".L•nt.:.çõo& do:~ t~:~térills Pril:.:a:> S/A 

\2::!1. SJ;,, BNSil :.; .. ;·Ojlol. do &studoG o Po.lrticipaçÕcs 

1J, C:flt::"IO rr~u,!;CIL.\~!~l.UI'.C 

1J.1. l'ln.H· . .::il.lr•\lilnco de Invc:.timcntoa 

13.2, f'ir.;.ncilOlr·Crl·J. f'in.:~ne. Invo:>tir.".onto~ 

ll,J. Fir,ó"\:;G"llllr•Cl.l rlc Créd. Imobiliiirio 

1J,4, Cc. ... t,.,l•l't'OjCtC~::., ErlCJCilh<lrilt Q C:onstruçÕCC 

lJ,5, fin:~ncil<~r i'r .. trJtOt'.l dol Vcndils 

1l.6. I:r.ob.d1.:;ru ~;r..vil York 

13,7, Lur..c S.A. - ior.IJlllniot.r,,çõcG c P.-.rticip.-.çê;cn 

ll.8. FinilnclH&r-Lu:r.u O.T.V.~l. 

13.9. Finur:ci1.lr-Lu~u-C1A, do Crúd, ll'lobili.lrio 

14. ~ 

14.1, Rio FinMCGh'il S/A CrÓd,FinAnc,Invo&tiPOntOS 

1<.2. Ill'l:lbiUMiA o Aàninist.rAdorn G.llc:io Ll:dA. 

14,3, Rio Loilao Locador,"\ do Dona o Sorviçon Ltd.l, 

l-'.4, Rio S,;., Phnoj.ln".cnto,Emproond. Adminiatro~~.ç:ão 

14,5, Rio S.A, Q,T,V,M, 

15, C:RU?O 1JIT~IliA•t\lN,,S 

15,1, VI7'~iU,\ t:IIIAS s,,,, Cródito ImobUi.:i.rio 

15,2., P1n~=ot ,\drr.lnis:r~~.çõoo o P.lrticipaçõos S.A. 

B.~. P111njot P1<~noj.cr.r..f'ntO Imob1l1Sr1o S,A, 

16, Cil.Ui'O T A"A 

16.1. T,',!l;..JAIV\ s.A.Crildito Imob111.i.rio 

16.:!, -:r;.orçTio s.A. Cródito Irnobil11i.rio 

16.3, ':ROPICAL CiA, du Crüdlto Imobil1Ar1o 

17. Ci:tU?O FIVAI> 

17.1. FI\'M' S,A,Cr~ditn, FinAnC'illlfiQI\to o InVODtimantoll 

17.2. FIV,\P O,T,V,M, 

18. ~~~·~:CE!~Q.J!!_! 
18.1, S?Z Soe. Pnulht:a do Inv. Crúd, o F1nanc. 
18.2. Sfli O,T,V.~I. S.A, 
18, J, DMoCO !i:>I ~,I\, 

Cm L1quid.1çii.:~ txtro~~.jucllcilll 

Idam 

!dum 

I dum 

ldorn 

IC:om 

Idem 

Em Llquidaçãr, Extra.juclicial 

ich::m 

ide::-. 

ide :r. 

idOr:'i 

ic!crn 

idem 

Cm Liquidaçãc:. I:Xt::'iljUdl.C:.ill 

1(\l•:":'. 

idt•f:l 

idC::I 

.~..:.:-:: 

tm t.iquid.lção .!:~trnjudici:al 

Cn Liqu.tdnç:io E:xtrajudici.U 

rrl~m 

I dom 

Idem 

F:r. Liquido~~.çii~ I:xtro~juJiciJ.! 

Jdam 

I dom 

Em Llquidnção EXtr.ljUd.I.C1A1 

Jdom 

Idem 

C~:~ Ll.quidllç:io Ext.rllJUJic1Al 

ltlom 

r.m 1 • .1.quidnç~o Ext:njud!cinl 
Irlcm 
IUür:l 

: ...... :-. 

SI':L:;..ç:.o t;O :::::~:,:.:;'\:';'0 

;,:-;-.~\·.•.:lo r-•:.r tncx.:.:>:C'mcin C.c p:-.:tj~:i:::o 

:-::.n. ;"~j",;~~cc - O!, fl:U:SI·0~~/77,0.;/2177 

:::.~ . .-.:-,d.:r.c·:-.t::. 

;,r.;u:.v.:ol!u p::J: 1nc;.;i:ocjjnc1A c!c projui:::o 

Id~;-:-. 

I~orr, 

ICe;:, 

Idem 

:-an.i'~b!~co .. O!,õ>RZSI US/77, .;lo 15.4,77 

C.":l J.õh~a::-.:mto 

I dom 

t:~ .• "l~C:Ilr:.tlnt.o 

IC:N~, 

Ctl ;.:Hl.l;:\,J~"t.G 

Ir!e:-:: 
Ido:.1 
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::::·:: 00 C::\~?0 F::;;.,:;cEIR0/::0:·:;: -DA EHP~Sl.. 

19. ~;;.·.:?o r:::;.xctnn r.ooov 
19.1., CC.~OY s.;,, Finil:-.c, Criidito a Invaatimantoa 
19.:1:. CVC:JY Rocita Conotara. T,V,M. 
l9.l. C:::lJ'i S.h.CCrrotc~a d.:r Vlllort!ZI 
19.-'. c.x:r:,y Ltd.J.. Pra:'ctcl'll do \lenW 
19.S.C:OCOY S,A, D.'r.V,!1, 

:1:0. CRU?O JIJR~C J:T,LlL 

:1:0.1. Crodltum S/1~.-crcid,Flnllnc. a Investimento 

20.2. Croditum D,T,\t,!1, 

20. J • .:o rijo K:r.lil Ar>soc.tados Ccm.Pa.rt, nrproond..Lrmntoo 

21.~~ 

21.1. So!i~~ill-Sociodtlc.lo Finonc!,Nac,S.I. ... c.r.r. 

:1:1,:1:. Sof!.:ul 5.11.-Corrotor:r. ua CSI:Ib.to a Volloraa 

21.3. so:1n.ll .. Distribuidora do T!ta.vals,Moba. 

21.4. CrodiVc:n Ltcl.l ... Promototll C:o Vondns S/C 

:l:l.S. f'rocrod Ltda, .. r::m?rilondimontos o Serviços 

:U.6. 1\lbcnli S.A ... C:.lproond.tmontos Com.olndustriniG 

22. Cil:JPO u::.as:tn;o 
22.1. llor.:J.s!.5r1o :),;,, Crúdito,F.tnanc.o Invut1montou 

22.2. Ciel".r-1 V:.lo;-c•:; S.A. O.T,V,M. 
E::? ?.i:.::.·.s I :::n:r ;::::n:tm::s 

23. Bol~;';giõ=:",l;"'ülr"''ril'il~ Min.:lll Cor"-111 S.A. 
24, Bc.nco Fnro S,;,, 

25. ú."ln:o r.lo Cr.5d.rop,Un.tiio S.C.R.L, 

2ti. Dlõ'ICO Ju CrCd.lluri:!.l do P.:~ranS Sor..Conpor"'t1vo. 

27. Biln.:o Rural do ~·ltilnS Ltda,Soc.Cocpornt.tva 

28. Ccopor.ltiVA C.1rioco1 do Crôd.Pcp, SRL 

29. C:lOjlcrut.tva Ccntn1 Inst.dc Pcc. da Dahia RL 

30, CoopcroltiVA De? do Criid,Fedorllol ttda, 

31. ::c.:-;<•1r.,uva de Cr,:d.da C."lpitnl do :HMs Ltda, 

J:. :·::~ .. ~r'i S/,\,CrúU.r1.nAnc. o Invaotim.:;nto:; 

lJ, ; .• ~:;~·::Cl..l S/A•C:.-o"•tl,.:inllnC, o Invoatirr.ontos 

3~. :: . ..::.~r.:; õ~hcir:. :>.T.V,/'1. 

35. ;.cu:vn-st S/A c.c.v.M. 

JG. :O:Jcrité:-!c eoc.-.'.' cor. do v.c. Ltda 

j~, :.O~ncc!n L.lCl!'l~'.. l S/,\ S.C,T,V,~I, 

~i. ~:Jr~c;:.y t./,\ c.,·.:o~.c. 

""'• =~~ho· Co~·rct:.r.l .:, Voll. Ltdol 

.;2, PrlS:'Iil ~ •• ':'.V,:·\, ;.td·\ 

4). Sl:lcl.c.!:.kt C=:.r .. ·····" d•J C"-rv.1li10 Lt•l••· 

<4. S.:.\'.ll C .. a.~tor .. ;.• C.'im.'üo o VolL~:obu, Ltdll 

45, ~.c. Co:rct~Jtll .~;) Vo11ororo :-lobilJ..iriolf 

.;6, Cc<..?.:.cttl o.r.v,::, S/A 

n, r.~.;.1n! !;r.trda :1.-;·,v.M • 

.;a, F.l!'O'li.il ~.T,V,:;. :.tlio.~, 

.;g, ;.jlé~lc\l Ci::t:i~ .. :••!.:.r.:t doJ T!tls.Vtüo. Moblo. 

SO. ;.r,:;.l.:~ ~ ~:::t.tt.l:' ~.'t',V.~\. t.tdo. 

Sl. Ilc:!-1.:' :l. ";',V .. •\, :,L.l,, 

52, Sc.J!t.o::.l. 5/,\•C'-n·r,tor.l do c,v,x. 

SJ. rorrJ..: .:t· C:.lõ:~po .• -::cc.Corrotorll doJ C,V,M. Ltd.:r. 

54. l!cdllon H~;nuzou•Corrotora da T!tlu.o VAlD.Ltda 

55, SccJod<~dc Cc.rrotorD. Vanildo 1\ntllnoa- C,T.V,M, 
Ltcia, 

56, P1nho CorrotorA do Volotoll Hobiliárioa I.tdD., 

S7, t'alGc1 .. llorgllmo•Corrotor do T!tlc.Vals.Mobn, 

511. NorvA:.·fll.litribuidorA do T!tli,Vala,Moblo,Ltda 

5!1. C.V.H. Corretora. do Vll.loror. MobiliÁrios Ltda 

(["O!:!Ç{,O l·:H 30,0·1,'/'/) 

RECIY.!: ~ O:JC ES'l'f. SUm:E'I'IDJ.. 

E:m Liquidnção Extnjudic1Al 
I dom 
Id~m 

Ido~ 

'""'' 
em LiquidaçÃ·':I Extrajudicial 

Idem 

I dom 

tm LiquidaijÃ.:I Extrajudicial 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Em LiquidliÇÂO txtrc.judic:ial 

Idem 

I~cm 

Ido:':\ 

Jclo1:1 

Iê.u:n 

IGc;n 

Idem 

Idem 

I dom 

::,r, LJ.quidwç:o :~xtrajudi.c:i-.1 

Id"m 

Ic!om 

Idem 

!d~m 

Idc:n 

I dom 

Idem 

Idc::n 
Iclc;n 

Em L1qu1dAç:io EXtrliJUdiC:ill.l 

I dom 

Idem 
Ide H\ 

I dum 

I dom 

E:n nnda;nCinto 
ICem 
Idem 
Ide::~ 

'""' 
J::rn .lOdA:nento 

Idem 

Idem 

:::::1 lol'ldllmon:o 

:de:~ 

Idem 

Iê.:lm 

Idem 

:darn 

:::~:~ nndr.::-.:.t:-.to 

Io!Q::r. 

c o 

!:in.i'C:~l:cc·O~.Pr<!:S! 67/~SJ,~c 09.05.67 
l·:~n.~C:b~:.cc.·C!',i'RZSI S')J/7l,c!O 05,!0,7l 

Xin ,PÜbhccMO!', PR!::SI 403/70, ~a OJ, 06.70 

I:::'< Ar.d'-!:;~~r.to 

H~:;.P~bl!.CO•Of.!•ru::;,r 7~6/~6, c!o 04,C7.{;6 

lHn.i'L:::.:.:.co-O!.?itZZ: l(I/.S9,dtl o~.01.6:l 

:-~:.n .P..:bl:.cc-o:::. P:\Zz:t-::n·-256/h, c!a 25 .os. 71 

M.tn.ilúblico•O!.PRES! 87/67, de 3·1.01.67 

! :::~;~:~::~: ~:~ ~~:~~:~~~:~: ~: ~~:~~~~: 
~ar..I"C:~llc:. .. ::,?::C.:H l62/7J,C·~ 2~.\l.:. 70 

:a~ ..... j::~.::. .. o:. ?~s: .. :r- ~a~/72 ,co :i.ô. ~li. 
/:.i., 

:·:~~ .• r·C:i<!:.:=c·::::,?n;; 1C.:C/7!:i,da 1S.lC.76 

:·:on .r·C~! ~c.:.-~;. :<FJ.:.:ot 150&/76 ,.ia 11.12. 75 

0:::-. .:.r.!! I".:·.:.:. 

:::.; J~.;: .. ·.r.:.:.: 

;:::, il:...:;..·.r.;;·,:.o 

I .:Iom 

Iclc::~ 

Ic!o:n 

Ide<.. 

I dom 

&nctlminhnmou ii Juoti~n.,.,., JS 

tm ondumcnto ••••• ,,,,,,,,,,, b'/1"1 

At'qUi Vl!.dCII o o , , , o o, , , , , , , , , , •..li 
141 

Oo• qu.1111 4:! t'or"'m 1nat..1lndoa 

no pur!odo IIOv/7G A l.Lr/77, 

' I 
lt /•'- ... ,.~~": 
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ANEX03 

RECURSOS APLICADOS PELO El\NCO CENTRJ\L EM PROCESSOS 

DE C0~1POSICÃO, P..EPHI:SY.:t·lTI\DOS E!1 SUl\ Ml\IO!UA 

POR T.!'l'ULOS 8 CR8DI'r0S A RECEBER 

GRUPO UNil10 COHERCIJ.L 

GRUPO HINEIRO DO OESTE 

APLIK - CR!:DITO 1 FINANCil'~~lENTO E INVESTS. 

GRUP.O ÁUREA 

AUDI- C FI 

FAICON - C F I 

GRUPO HALLES 

ELECTRl, - Cl'U::D. 1 FINhNCil ... ~!I::NTO E HNESTS. 

GRUPO FINZ\NCEIHO IPIRANGA ("') 

TOTAL 

Cr$ 1.000,00 

Posiçio em março/77 

2.978.291 

428.367 

150.253 

416.504 

758.670 

230.750 

1.~57.220 

417.3tl3 

836.852 

7.474.250 

(*) Oper~ç~o anterior ~ dccrctcç5o dn liquidnç5o cxtrajudicinl. 
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RESUMO 

Em presos em llquldnçiin extrujudlelul: 
- Bancos ConH:rcnus ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
-Bancos de Investimentos . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . 3 
-Sociedades Financeiras .......................... , . 20 
- Sociedades Corretoras . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 26 
-Sociedades Distribuidoras ............ , . . . . . . . . . .. . 30 
-Sociedades de Crédito lmobiliúrin ........... , . , . . . . . 6 
-Sociedades Cooperativas ......................... , 7 
- Outras Empresas .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 36 

Soma ........................................... 132 

Empresas sob lnter~e?çilo: 
- Bancos Comerc1n1s ............................ , ... . 
- Bancos de Investimentos ........... , ................ . 
- Sociedades Financeiras .............................. 2 
- Sociedades Corretoras . , ............................. 2 
-Sociedades Distribuidoras ........................... 2 
- Outras Em presas ............................ , .. .. . . I 

Somu ............................................. 9 

- Empresas em liquidação cxtrujudicinl ..•..•••••.•...•. 132 
- Empresas sob intervenção .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. • 9 

TOTAL ......................................... 141 

Posição em 30-4-77. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o 
St!guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Interpretando o pensamento e, ao mesmo tempo, manifestando 
a gratidão da mais que nngustiiidu c mais qw.: fustigada f.:1mi\ia 
brasileira, trago para que conste nos Anais o "Visto, Lido e 
Ouvido", de Ari Cunha. 

Na edição de hoje do jornal Correio Bruziliense, diz o eminente 
jornalista: 

"DIVÓRCIO- Estil se tornando na imprensa brasilei· 
ra uma. idéia crwda dt: que todo o país t: a favor do divórcio, 
que no Congresso só há divorcistas. !: a força da minoria 
ativa defendendo uma tese como se a adoção de tal medida 
fosse uma varinha de condào para a felicidade nacional. 

E, no mais das vezes, é com citação dos poucos países 
que ainda não adotam o divórcio, como SI.! isso fosse deméri
to para o Brasil. 

O mundo inteiro cstft coberto de violi:ncin, terrorismo, 
guerra. dissidência. O que o noticiúrio internacional nos traz 
é que cm Adis A beba n polícia matou trezentos estudantes 
numa manifestaçt1o; na Irlanda, protestantes continuam 
lutando contru católicos, mutando-se de ambos os lndos; no 
Líbano, cristãos c muçulmanos se dizimam numa gucrrn civil 
que ninguém cntcndt!; na ltáliu, quando a pessoa acordu, 
corre ao jornul a ver qual é a greve do di.:1; nos Estados 
Unidos, 11 cada din um novo escândalo; na Argentinu, o 
terror era mais rico do que se pensava, o ex-Presidente vui 
para a cadeia. 

O Brasil vive cm p:tz. Temos nossa diliculdudes 
cconômicus, nossa inllaçiio, vivemos uma era difícil. Mas que 
pu[s nflo a vive'! 

Isso pode representar paru o nosso Pais o fato de ser 
uma força nascc.:ntc:, uma nova civilização purn ser exemplo 
no mundo. Nós estamos t'rcsccndo, Os m'imcros mo!-itram 
que estamos andando mais rúpido do que civilizuçõcs cansa
das. As lidcranç<~s mundiais c.:sti"tn ~.:amhalc:andn. As gmndes 

naçõc.:s jú nfio têm o mesmo podc.:r sobre as nações pobres. 
Tudo isso que acontece no mundo, pode cstur a indicar a 
ascendência do Brasil ao alto nivcl mundial. Para tantos, c 
País se prepara, c p01g.::1 hoje o nmnrgo preço do progrc.liiso. 

Se o nosso princípio é o de fortilicur a união c não 
destrul-1.::1, considerando que a Pútria é a família unilicada, 
pouco nos cube alterar os caminhos do futuro, 

As próximas lider:mças mundiais não serr1o mais de 
hc:g~monia como tem ocorrido nas civilizações hnjc: cm derro
cada·. Ni"1o mais a for~a c o tucf1o cspc.:zinhando o pobre c:, 
sim, liderançus de pulso forte c de respeito ao próximo. 

Talvez por isso o Brasil permaneça como está cm relação 
ft f.::1mília. Pode ser o sintoma do nosso futuro com muito 
mais responsabilidade perante o mundo do que as lideranças 
que hoje cstf!O caindo. A responsabilidade é muito maior do 
que se pensa, e a cada um cabe pensar muito untes da 
dccisrto, jú que o assunto nrw é pessoal e sim global. 

Creio no Brasil. c por isso sou contra o divórcio." 

Sr. Presidente, este pensamento, esta prcocupuçflo de Ari 
Cunha(: um alento para nós, que jú estávamos quuse que dcscsperan
çados, que os hrasileiros pudessem, mesmo arrostando o sério risco 
de magoar pessoas que lhes sflo caras, fiéis a esses jornalistas 
brasileiros, a exemplo de Ari Cunha, posicionarem-se ao lado da 
família brasileira, que realmente tem sido mais que flagelado por 
t!SSU ameaça terrível que é: o cflncer social que infelicittl o mundo: o 
divórcio. Mui to obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Amanhã, dia 7 de maio, transcorre o cinqUentcnúrio de funda. 
ção da VARIG, nascida do ideal de Otto Ernst Meyer, do trabalho 
incansável de Rubem Berta c da açr10 destemida c operosa de Erick 
de Carvalho. Há cinqUenta anos, surgiu no Rio Grande do Sul uma 
pequena empresa de aviação, utilizando recursos mínimos e, sem 
dúvidu, ninguém imaginaria que cm tão curto espaço de tempo se 
tornaria cl~t a maior empresa de aviaçrw da América do Sul e a maior 
de capital privado do mundo, 

t. umu data gloriosn, que merece ser realçada e exaltada, pois, 
hoje, a VARIG constitui uma glória nacional, levando o nome do 
Brasil n recantos os mais distantes do mundo. 

Em 1975, confrontada com as onze maiores empresas do mun· 
do, a VARIG foi a segunda cm rentabilidade; a oitava cm carga 
transportada: a décimu quarta cm extensão de linhas: n vigésima se
gunda cm passagc.:iro~fljUi\ômctros. Mas n VARIG não é npcn.:1s essa 
grande empresu de aviaçrto, respeitada cm todo o mundo, pois suas 
atividudcs se expandi mm e, hoje, tem importante papel na indústria 
hoteleira e na de turismo. Com sua subsidil~ria Rede Tropical de 
Hotéis, dispõe de magníficos hotéis cm funcionamento cm Manaus, 
Foz do lguaçu, São Paulo, Paulo Afonso, Salvador, Roraima, João 
Pessoa, Natal, Mossoró c Santarém. 1: de se notar que, ao expandir· 

se pelo sctor hoteleiro, a V ARIG se manteve fiel ao espirita pioneiro 
c patriótico de seus fundadores. tornando-se presente ni10 apenas cm 
grandes centros, mns sobretudo cm locnis distantes de nosso territó
rio, cm inequívoca contrihuiçào para maior integração nacional. Sua 
importitncia para o desenvolvimento do turismo interno é enorme, o 
que n tornu uma dw; mais importantes c henl'azcjas empresas do País. 

Justo é que consignemos cm nossos Anais data tão significativa 
para nosso Puís, congrntulando-nos com os dirigentes utuais da 
VARIG, que dão continuidade ao ith:alismo c à luta dos criadores 
dessa grande empresa. Hoje, a VARIG dispôe de uma frot.1 de 
quntm Douglas DC-10; det.cssois Boeing 707: nove llocing 727; dez 
Bodnt~ 7J7, Super Advnnccd, c doze Electra 11. Suas rotas totalizam 
~:!5 203 (duo:ntllS c vinte c dn!.:o mil ~.: dutcntos e três) quiltlmctros: 
SL'IHin 171 J32 (cento c setenta c um rnil c trct.c:ntns c trinta c dnis) 

,. 
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quilómetros na rede internacional c 53.871 (cinqUenta c três mil 
oilOçcntos c setenta c um na doméstica. Serve a trinta e uma cidades 
no Brasil e a vinte e seis no Exterior. 

Nesses 50 anos de atividadc, seus aviões transportaram 
32,g75.155 passageiros; rorcorreram 1.080.847.997 quilómetros, o 
equivalente a 243.112.442 horas de vôo e efetuaram 753.398 vôos. 

A V ARIG, além dos seus serviços aêroos para o exterior, que 
são elogiados por todos, pelo seu alto padrão, realiza um excelente 
trabalho de promoção e divulgação do Brasil, nos pafses onde pousa, 
com a distribuição de folhetos, cartazes, publicações sobre o Pais, 
projcçiio de documentários cinematográficos e de audiovisuais 
mostrnndo nosso potcnciul turístico c cconômico. Desejo ressaltar, 
também, o atendimento pessoal, sempre atencioso c solicito dos seus 
n:prcscntantcs, gerentes c funcionários das Agências e dos 
Aeroportos, dos Países. onde eln opera. 

Formulo votos, Sr. Presidente, para que a VARIG prossiga cm 
sua caminhada patriótica c gloriosa c, ao tempo, expressamos nossas 
felicitações a todos que nela trabalham, a começar pelo seu ilustre 
Presidente, Dr. Erick de Carvalho, até o seu mais modesto colabora
dor, valendo aqui notar que a Empresa se constitui numa grande 
família com mais de 15 mil associados, reunidos na Fundação 
Rubem Berta, aluando no Brasil e no exterior onde se constituem 
verdadeiros embaixadores do nosso desenvolvimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otair Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Do dia 2 ao dia lO de abril, realizou-se, cm Bom Jardim da Ser
ra, no meu Estado, a 3• Festa da Maçã, cuja coordenação geral es
teve a cargo do Vice-Prefeito Joaquim Ezirio Neto, 

Bom Jardim da Serra está localizada no planalto serrano de 
Santa Catarina, numa altitude de 1.450 metros. Possui cerca de dez 
mil habitantes de origem portuguesa, espanhola e italiana. E uma 
bela cidade, com diversos pontos 'turísticos, como o Morro da 
Igreja, com uma altitude de 1.860 metros. lá, nascem os rios Pelotas, 
lavutudo. Canoas e Tubarão. 

A economia de Bom Jardim da Serra tem três fontes principais: 
madeira, pecuária de corte e fruticultura. Dezessctc serrarias produ
zem 20 mil dúzias de tábuas por més, dispondo o município de 
aproximadamente 300 mil pinheiros intatos. A pecuária é a segunda 
fonte de renda do município, que dispõe de um rebanho de 30 mil 
cabeças. A fruticultura é a atividade mais promissora, com 200 mil 
macieiras de cinco variedades diferentes c que este ano produzirão 
450 toneladas de maçãs. 

Senhor Presidente, o Ministro Alysson Paulinclli visitou, em 
março passado, Videira e Fraiburgo, dois municípios que, como 
Bom Jardim da Serra e. São Joaquim, vêm desenvolvendo notável 
fruticultura, produzindo frutas que importávamos totalmente até 
algum tempo, como a maçã. O Ministro da Agricultura visitou os 
pomares de Videira e Fraíburgo, manifestando à imprensa seu 
entusiasmo pela pujança da fruticultura naquela belíssima região. 
Em entrevista à imprensa, S. Ex• ressaltou u liderança de Santa Cata
rina no setor de exportação de frutas c de carne congelada, cm 
importante e crescente contribuição para nossa presença no mercado 
internacional. 

Em Frui burgo, o Ministro Paulinelli, acompanhado pelo Gover
nudor do Estado, visitou os pomares da empresa Rennr, numa cxtcn .. 
silo de tO quilômetros, observando o funcionamento da colheita 
meeunizudu. Ailrmou a preocupação do Governo Gcisel cm dar 
apoio à fruticultura, exaltando Santa Catarina por sua decisiva purti
cipuçào no setor, que, assegurou, terá maiores incentivos fiscais. O 
Ministro du Agricultura aludiu também à liderança de Santa Catari
na na c,\portaçào dr.: carne congclndu, ulirmundo que, cm conse
qUência, o Estudo tem cupacidude competitivu intcrnucionul. 
Adiuntou que o Governo Fcdcrul, cm fucc disso, está pensando cm 

dar uma ajuda à infra-estrutura do Estado, pura apoio da produção 
da carne, voltando esse interesse para o setor dos transportes. 

Revelou o quadro progressivo da produção catarinensc, em 
ritmo de exportação de carne bovina, suína c avicultura. Em 1975, 
eram exportadas 4 mil toneladas; cm 76, 20 mil toneladas. A 
perspectiva para 77 é de 50 mil toneladas. Acrescentou a esses dados 
o quadro geral brasileiro: quando assumiu o Ministério da 
Agricultura, em 75, o Brasil exportava, no setor, 183 mil toneladas. 
Hoje, exporta 400 mil toneladas. 

Em Videira, o Ministro Alysson Paulinelli visitou a Cooperativa 
Agropecuária e participou de uma reunião dos fruticultores 
catarincnses, tendo o Presidente da Associação dos Fruticultores de 
Santa Catarina, Sr. luiz Borba Filho, exposto a S. Ex• as principais 
reivindicações dos fruticultores catarinenses. 

Sr. Presidente, é de se destacar que o Ministro Alysson 
Paulinclli foi, nos últimos ~O anos, o único titular da Agricultura a 
visitar o Vale do Rio do Peixe. Ainda no Aeroporto Hercilio luz, o 
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa 
Catarina, Sr. Marcos Wandresen, entregou a Sua Excelência um 
memorial com as reivindicações do Setor, enquanto o Socrctário da 
Agricultura de Santa Catarina, Vítor Fontana, entregava ao Minis
tro um diagnóstico da Fruticultura de Clima Temperado, trabalho 
elaborado pela Secretaria. 

Da comitiva ministerial ilzeram parte: o Diretor de Crédito 
Rural do Banco do Brasil, Antonio Ferreira Alvares da Silva; Dire
tor Geral de Crédito Rural do Banco do Brasil, Antônio Alves; 
Secretário Particular do Ministro, José Pires de Almeida e o Dirctor 
do Departamento Estadual do Ministério da Agricultura, Alberto 
Santos. Seguiram também para Videira c Fraiburgo o Deputado 
Federal Wilmar Dallanhol; Deputados Estaduais Zuny Gonzaga e 
Celso Ivan da Costa; o Presidente da EMPASC, José Oscar Kurtz; o 
Diretor de Operações Rurais do BADESC, Antônio Cunha, c o 
Secretário-Executivo da ACARESC, Nelton Rogério de Souza. 

No diagnóstico da Fruticultura de Clima Temperado, realizado 
pela Secretaria de Agricultura do Estado, é pedida atenção do Minis
tério da Agricultura p,q·ra três aspectos que limitam o desenvolvimen
to do setor:. ,fif1:3:nciamentos para "packin,g-houscs"; incentivos 
fiscais para fruticultura; juros e subsídios pura insumos modernos. 
No primeiro tópico i: considerado, a exemplo do Programa Nacional 
de Armazenagem, de vital importância para o sucesso da fruticultura 
de clima temperado a criação de uma linha de crédito especial para 
financiar os "puking.-housc:s" (ou casas pura bc:nc.liciamento c 
armazenagem de frutas). Esw linha de nnanciumento deverá 
contemPlar juros e pmzos mais acessíveis, possibilitando a formação 
de Unlit infru-cstrutum dc: classificação c armazcnngern da produção 
de frutas, cujo d"cumento inicial (Pronafrio) já foi encaminhado ao 
Ministério pelo Presidente da CI BRAZEM. 

Quanto i.IOS incentivos fiscais pi.tra fruticultura, o documento 
lembra problema que j(l abordamos desta tribuna. (ô que a área 
mínima de 100 hectares recentemente estabelecida para os projetas 
de fruticultura vem comprometer o sucesso do sctor cm Santa 
Catarina, em virtude de sua estrutura minifundiilrin c o valor do 
empreendimento, donde ser necessário manter a [trca mínima dr.! 50 
hectares para efeito de aplicação de incentivos fiscais ~ fruticultura. 
bem como sejam os projetas do setor enquadrados dentro da "Lei 
das prioridades" (contida no Decreto n'' 79.0·16), permitindo, assim, 
que os projetas na áreu da fruticultura sejam tratudo; no mesmo 
nível que os projetas do Plano Nacional do P:~pcl e Celulose. 

No documento que o Ministro Alysson Paulinelli recebeu do 
Presidente da FAESC foram destacados aspectos du fruticultura c da 
suinocultura no Estudo c solicitudns soluçõ~:s para al~.wns problemas 
que implicam no desenvolvimento da agropccu~ria catnrincnsc. 
Referindo-se ao "elevado teor de ncidcz" dos solos a~ricolas do Sul 
do Pu!s, que exige u utilizuçi\o do cuh::úrio, qut: se torna om:rmo em 
virtude do transporte, a FAESC pede que o Conselho Monetário 
Nacional conccdu linanciumento n tn.xn de juros 1.ero, o mesmo 
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trutamcnto que vem sendo dado aos fertilizantes, para a compra dcs· 
se mineral. 

Ressaltou o documento que por meio do Fundo de Estimulo à 
Produtividade- um dos programas governamentais que mais con· 
tribuiram para o aumento de produção e produtividade do milho, do 
arroz, do feijão c da soja em Santa Catarina - foi incentivado o uso 
de corretivos e fertilizantes. Diante disso, solicita o apoio para que 
sejam destinados recursos do Governo Federal para reforçar o 
Fepro, que viria incentivar o uso de corretivos c fertilizantes no Esta· 
do. 

Visando benefícios tanto para os produtores como para os 
consumidores, a FAESC reivindica também a implantação de um 
mercado direto do produtor no consumidor, sem õnus decorrente 
dos canais intermediârios. Diz ainda que a Federação reconhece r. 
importância da redução dos custos da alimentação do povo brasi· 
leiro. Como solução, sugere a criação de incentivos para a organi· 
zação de mercados que ofereçam facilidades para os produtores 
comercializarem suas safras, seja através de suas cooperativas ou de 
outras organizações de classe. 

Finalmente, a FAESC faz referência ao preço do su!no, que por 
ocasião de crises cíclicas que atingem o setor gera desestimulo à 
atividade e conseqUente descapitalização, outro assunto palpitante e 
que de longa data vem preocupando o suinocultor catarincnse, 
responsãvel pela suinocultura mais tecnificada do Brasil. E pede a 

. agilização dos estudos pela assessoria do Ministério da Agricultura, 
com a finalidade de ser implantado, com maior brevidade, o preço de 
referência para o suíno e a tomada de uma série de medidas de susten
tação. 

O último tópico abordado no documento da FAESC é a 
fruticultura, cujas produções têm.crcscido a cada safra. A Federação 
quer destinação de maiores recursos a serem aplicados na pesquisa e 
assistência técnica à fruticultura cm Santa Catarina; estudos visando 
à criação, nas âreas produtoras, de unidades de beneficiamento, 
classificação, armazenagem e conservação de frutas, com o intuito de 
melhor conduzir o produto "in natura" ao mercado consumidor; e 
estudos visando a eliminar os altos custos da comercialização dos 
frutos, que no momento tem uma grande dependência da ação dos 
distribuidores. 

Sr. Presidente. a visita que o Ministro da Agricultura fez a 
Fraiburgo e Videira foi bastante proveitosa, pois pôde o Sr. Alysson 
Paulinelli verificar pessoalmente problemas para cuja solução, sem 
dúvida, dará todo seu apoio. Os contatos que manteve com autori
dades do governo c representantes da associação de classe de meu 
Estado hão de ser. i~ualmente, benfazejos. 

Formulo ''"''" e desta tribuna dirijo um veemente apelo ao 
Ministro Alysson Paulinelli para que as justas reivindicações de 
Santa Catarina junto ao Ministério da Agricultura encontrem o 
necessário apoio, com a devida urgência. E espero que o Sr. Ministro 
nos honre com outras visitas levando aos produtores catarinenses 
seu estimulo e apoio e deles ouvindo reivindicações que objctivam o 
engrandecimento do Estado e do Brasil no setor ngropccuârio, no 
qual nossas possibilidades silo, como tiio bem sabe S. Ex•, 
renomudo técnico que é, imensas e privilcgiudus, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que lratar, vou encerrar a sessiio, designando para a próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçtio. em turno único, do Requerimento n• 69, de 1977, do 
Senhor Scnadnr Brngn Jlmior, solicitando a trunscrição, nos Anais 
dnS''It:u!ll Fvd\·1:d, do mtigo inlitulatln ''As intervenções dos Militu-
1 · ri:1 d11 Senador Jarbas p.,~·•aduho, publicudo no Correio 

,,,,. 17 de abril de JQ77. 

'. I' 1i 

'' '·"'.:.'~ lll'~"-'ti~Y'·'1!"' 

-2-

Dispussiio, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
27, de 1976, (n• 62-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as 
contas da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - e suas 
subsidiârins PETROBRÁS Química S/ A - PETROQUISA - e 
PETROBRÁS Distribuidora S/A. relativas ao exercício de 1971, 
tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não se tratar 
de matéria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto Le
gislativo- sob n•s 41 e 42, de 1977, das Comissões: 

-de Constllulçlo eJuatlça; e 
- de Flnançaa. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
03, de 1977 (n• 87-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo Cultural, firmado entre o Governo da República Fe· 
dcrativa do Brasil c o Governo da República do Suriname, em Brasí
lia, a 22 de junho de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !lO e III, de 1977, das 
Comissões: 

-de Relaçõe1 Exteriores; e 
- de Educaçlo e Cultura. 

-4-

MAT"RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1975, do Senhor Mauro 
Benevides, que acrescenta parágrafo único ao artigo 99 da Lei n• 
5.682, de 21 de julho do 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 5·5-77, E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
R/ORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O tema que pretendia desenvolver, nesta tarde, se presta a 
múltiplas divagações. No entanto, a solicitação de outros colegas, 
que também precisam falar, me obriga a uma síntese da minha 
exposição. 

Desejo reportar-me, expressamente, ao tema decantado da 
prorrogação dos mandatos. Mandatos que encontram as suas ori
gens e raizes no comportamento do gestor de negócios, do lonsa 
manus. Comportamento esse que evoluiu, dentro da teoria da 
representação, para o instituto do mandato. E, boje, se apregoa aos 
quatro ventos a necessidade de uma prorrogação dos mandatos dos 
diretórios municipais, estaduais c nacionais. 

Diante da incerteza c da insegurança da legislação, que pode ser 
modificada de inopino, como foi hi\ bem pouco tempo, quando nos 
era assegurada, pela Constituição, a eleição direta de Governador c 
de Senador - num passe de prestidigitação, a Constituição foi 
modificada - como ela o foi, outro lance, talvez mais râpido, 
podcrâ modificâ-la. 

Nós vivemos, portanto, dentro de uma congérie, de um 
pandcmônio, de uma mixórdia legislativa, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB -AM)- Pois ni\o, no
bre Senador. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) -Acho que V, Ex•, no 
particulur,.cstá avançando o sinal, ou melhor, não está tratando do 
assunto dentro da realidade em que o mesmo vem se processando. 
Ninguém, até agora, decretou a prorrogação de mandatos, apenas, 
as Lideranças da Casa, tanto da ARENA como do MDB, admitiram 
a possibilidade de se modificar a Lei específica relativamente à 
matéria. E por isso mesmo, a prorrogação do mandato dos Dirctó· 
rios dos Partidos scrâ debatida c submetida à votação dos congressis· 
tas. O assunto será submetido à Câmara, ao Senado para colher a 
opinião da maioria que, no caso, deverá prevalecer. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Heitor Dias, agradeço o aparte de V. Ex•, porque ele me dá 
a oportunidade de desenvolver um outro raciocínio. 

Nobre Senador, não se debate o imoral, não se discute o amoral. 
Prorrogação de mandato é uma excrescência, quando ele tem prazo 
determinado. Desde a teoria da representação, o mandato popular 
tem prazo determinado; a prorrogação do mandato popular, seja ele 
para uma Assembléia Legislativa, seja ele para a dircção de um 
dirctório, de um órgão qualquer partidário, tem tempo predetermina· 
do em lei. Logo, u discussão, a possibilidade de discussão em torno 
do assunto já representa uma ofensa, um insulto, uma incongruên· 
cia. Mas, como o tempo se esvai c quero abreviar a minha oração, 
faço questão de me situar dentro desse novo cochicho ou possível 
cochicho entre ARENA e MDB. 

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

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, o meu tempo é exíguo. Peço a V, Ex• que se inscreva, numa 
outra oportunidade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) -lô: rãpido, nobre Senador. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Quero 
desenvolver o meu raciocfnio. Essa técnica do aparte, para intcr· 
romper o orador e prejudicar o desenvolver do raciocínio, está supe
rada, nobre Senador. Quero que me permita, dê-me o direito da voz 
nesta Casa. A ARENA já chegou a uma posição que nem mesmo o 
autor da fábula entende. O lobo não justifica mais u hora cm que vai 
comer o cordeiro. V, Ex•, quando começou o seu aparte, foi logo 
dizendo: "V, Ex• avança o sinal", V cja bem, a situação de cordeiro 
do MDB c do lobo por parte da ARENA é tal que não se justifica a 
hora de devorar. Outrora o lobo ainda dizia: "Tu sujaste a água, ou 
foi teu avô, foi teu antepassado, por isso vou-te devorar", hoje o 
sistema nem mais justinca, ele devora, ele não explica, ele esmaga, ele 
amesquinha, ele humilha, ele conspurca, Haja vista o que aconteceu 
conosco e que o nobre Senador Agenor Maria surpreendeu, na sua 
felicidade de inteligência. Procura-se, numa dialética, quase que 
comunista, totalitária, destruir o Poder Legislativo, torpedeá-lo e 
amesquinhd~o. 

O Legislativo humilhado não tem condições mais, nem sequer, 
de falar. Quando fala um Senador, o seu aparteantc o adverte, ln 
llmlne, prima facle: "V, Ex• avança o sinal" - como se a tribuna 
nu o fosse mais livre pura a expressão do voto, do pensamento e da 
idéia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - DA) - Nua permite o aparte 
V. Ex•? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nilo, nobre 
Senador, Perdoe-me, mas o meu tempo é exiguo, e já lhe pedi, com 
toda u delicadeza, , , , 

O Sr. Heitor Dlus (ARENA - BA. Fora do microfone,) - I'; 
V. Ex• dos grandes apurteuntes. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - O nobre 
Senador Lcnoir Vargas me pediu tempo, eu quero dá-lo a S. Ex• 

Perdoe-me, nobre Senador, pedi delicadamente que V. Ex• me 
desse tempo pura expor a minha idéia, que precisa de seis anos de 
tribuna. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA. Fora do microfone.)- Eu 
ia dar um conselho. 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Apenas 
quero usar I O, 15 ou 20 minutos, no máximo. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, quero me situar diante dessa pos
sível barganha: sou contra a prorrogação de mandatos, at~ de 
presidentes de clubes de futebol, com tempo determinado. (Muito 
bem!) 

Temos que ser coerentes;, o MDB tem que ser coerente, e não 
deve aceitar qualquer diálogo nesse terreno, assim como eu 
proponho, desta tribuna, ao Dirctório Regional do MDB do Rio de 
Janeiro que não aceite a eleição do seu "Senador bochecha", (Muito 
bem!) do seu "Governador bochecha". Que não aceite; que renuncie 
à possibilidade de eleger o seu "Senador de plástico", o seu 
"Governador biõnico". Que repte a ARENA do Rio de Janeiro 
para disputar nas urnas, através do sufrágio dircto, universal c 
secreto. 

lO esta a proposta que quero fazer desta Tribuna, o MDB deve 
ser coerente, deve ter uma mística de coert:ncia, porque com mística é 
que se ganham as guerras, não é com ameaças, nilo é com insultos, 
com sofismas e com tergiversações, é com mística, com crença no 
ideal, c o MDB tem um ideal que é o somatório de todas as aspira· 
çõcs libertárias. 

Proponho ao Dirctório Regional do MDB na Guanabara ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - !O que V. Ex• é 
amazonense. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - ... que não 
aceite, por hipótese alguma, a nomeação,, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com o consentimento 
do orador, peço a V, Ex• para colaborar com o Regimento. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - ... do 
Senador, nem do Governador, que ele abra mão desse direito 
arroxeado, desse direito gangrenado - como disse muito bem o 
nobre Senador, reportando-se ao violâcco desta Casa-nilo aceite e 
repte a ARENA, pura disputar nas urnas, no voto dircto, secreto e 
universal, o Senador da Guanabara que seria nomeado indiretamcn· 
te, ou escolhido indirctamcntc por uma Convenção. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, aqui fica este apelo ao Dirctório 
Nacional, para que não cogite, cm hipótese alguma, de prorrogação: 
saiamos para a eleição dos Dirctórios Municipais, custe o que custar. 
Esta explicação de que se vai gastar dinheiro, de que se vai gastar 
tempo, de que há um amorfismo na legislaçilo e nilo dá segurança, 
não temos o que dizer, nilo temos o que oferecer. Temos muito a 
oferecer: a nossa luta, no holocausto, pela libtrdade, Temos o que 
oferecer e não precisamos oferecer a govcrnança do Estado. Por que 
só nos movimcntariumos em favor da rcelciçilo ou da renovação dos 
dirctórios municipais e estaduais, porque temos os Governos a 
oferecer? Nilo. Temos toda uma herança, que recebemos dos nossos 
uvatares, u oferecer ao povo brasileiro. 

Devemos sair paru o interior numa pregaçilo, numa evangcli· 
zuçuo, com uma bandeira que é a bandeira da Constituinte, levan
tando as massas, no sentido de se oporem a toda opressilo, a todo 
autoritarismo. 

Aqui fica o meu apelo, Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

,,,- ... ··-·:••r . . ,,., ,.,., ·~·-~ 
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ltEQllB!!IHEU~O t!D 6~, DE 1977 

CONSULTORIA-GERAL 

PARECER N• 35/77 

Sobre requerimento de Curtos Torres Pereira, 
Tuquigrafo Leglslallvo, Classe "C", e outros, sollcllan
do rellficaçiio de enquadramento. 

Solicita o Senhor Diretor-Gcrnl o parecer desta Consultaria no 
Processo n• 001468, datado de 23 de março último, através do qual 
Carlos Torres Pereira c os outros ocupantes da Classe .. C'\ da 
categoria funcional de Taquígrafo Legislativo, requerem retificaçào 
de enquadramento. 

\I. Instruindo o processo, a Subsecretaria de Pessoal, às fls. 16 e 
17, manifesta-se contrariamente ao pleiteado, lembrando que os 
Atos Adminstrativos, editados pela douta Comissuo Diretora, de n•s 
13/76, ordenando a distribuição da categoria funcional de Técnico 
Legislativo, Código SF-AL-011 c 28/76,disciplinando a categoria 
funcional de Taquígrafo Legislativo, do Grupo de Apoio Legislati· 
vo, Código SF-AL-013, embora de igual conteúdo, foram baixados 
em épocas diferentes e fixaram, em seu bojo, a data em que passa· 
riam a vigorar. 

III. A verdade é que o Ato da Comissão Dirctora, de n• 13/76, 
insere, em seu artigo Jc;\ u partir de quando serão devidos os efeitos 
pecuniários, verbis: 

"Art. 3• Os efeitos pecuniários deste Ato são devidos 
a partir de J9 de setembro do corrente ano." 

Jú no Ato n• 28/76 i: afirmado que ele entrarú cm vigor na data 
de sua publicação, o que ocorreu em 6 de dezembro de 1976. 

IV. O problema, na hipótese, prende-se, como se vi:, à eficácia 
da lei no tempo, regulada na Lei de Introdução do Código Civil 
Brasileiro, que, no artigo J•, determina: 

"Salvo disposição contrária, a lei começa u vigorar em 
todo o País quarenta c cinco dias depois de oficialmente 
publicada." 

Na espécie, os Atas da Comissão Dirctora prescreveram que 
entrariam em vigor à da tu de suu publicação, sendo que, no tocante 
i\OS Técnicos Legislativos, as vantagens financeiras a t:lcs concedidas 
pelo Ato n• 13/76, retroagiriam u I• de setembro de !976, o que não 
ocorreu em relação aos Taquígrafos Legislativos. 

Oru, se o Ato n• 13, de 24 de novembro de 1976, determinou, 
expressamente, que os seus efeitos financeiros vigorariam desde 19 de 
setembro de 1976 c o Ato n9 28, somente entrou cm vigor, paro todos 
os efeitos, cm J de dezembro de 1976, data de sua publicação, não hú 
como equipará-los, para efeito dt: concessão de vantagens. 

V. Ensinu-nos Thcmistôclcs Cavulcunti, cm seu Curso de Direi· 
to Adminstrutivo, que Ato Administrutivo é "munifcstuçào de venta· 
de formal dos órgãos c agentes da administração". Opinii'lo, tum-

bém, de eminent~s outros juristas, como Renê: Dcmongue, Eduardo 
Espínola e Sílvio Trnetin. 

Esta doutrina tem respaldo maior em nosso próprio Código Ci· 
vil, cm seus artigos 81 e seguintes. 

Os atas administrativos pressupõem duas condições essenciais: 
primeira, a competência da autoridade que o praticou; e segunda, o 
seu embas:lmento leg.1l, melhor diríamos, a $Uu cons:itucionulidadc. 

Os a tos adminstrativos de n•s I l/76 e 28/76, emanados da Egré· 
giu Comissão Diretora, precnchcm,ln totum, esses requisitos. Cabe a 
ela, e somente a ela, a organizaçr.o administrativa da Casn, pois é ela 
a comP'ctemc pum n prfltic:1 desses mos. Somente no caso destes 
refugirem à legalidade ou constitucionalidade poderiam ser 
constcstados por aqueles que se julgam prejudicados em seu direito. 

VI. Nas hipóteses lembradas, convém frizar que a Comissuo 
Dirctora niio estava legalmente obrigada a proceder ao remane· 
jumento que realizou, apenas tinha a faculdade de fazê-lo, no interes
se da udminstração, c o fez como melhor lhe aprouve. 

VIl. Face ao exposto, nenhum direito havendo a pleitear-se, no 
caso, opinamos pelo indeferimento do requerido, por falta de ampa· 
ro legal. 

Brasília, 4 de maio de 1977.- Paulo Nunes Augusto de Figueire
do, Consultor-Geral. 

INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA DUOCENTf:SIMA VIGf:SIMA QUINTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13-4-77 

Ãs dczessete horas do dia treze de março de mil novecentos e 
setenta e sete, presentes os senhores Conselheiros Senadores Cattete 
Pinheiro c Heitor Dias, e Senhores Deputados Laerte Vieira, José 
Passos Porto, Raul Bernardo, Hugo Napoleão; o Senhor Vice-Presi· 
dente Deputado José Carlos Teixeira, sob a presidência do Senhor 
Senador Henrique de Ln Rocque Almeida reuniu-se o Conselho Deli· 
berativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de 
tratar assuntos diversos. - Lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior, o Senhor Presidente consigna a presença, na reunião, do 
Senhor Deputado Renato Azeredo.- A seguir, atendendo proposta 
do Conselheiro Deputado José Passos Porto, o Conselho decidiu can· 
celar, de comum acordo, a procuração outorgada à Imobiliária 
Minas Gerais S.A., para administrur os imóveis da entidade, situada 
à Avenida W-3 Sul, quadra 512, e das salas de números um mil cento 
e um u um mil duzentos e onze, do Edifício Palácio do Comércio, 
nesta Capital. - Em seguimento, o Sr. Presidente dá a palavra ao 
Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo que relata os seguiu· 
tes processos: da pensionista Maria Ana Coelho Caiado, que solicita 
retificação do valor da pensão deixada por seu marido, Aurisan 
Ramos Caiado, em virtude de haver sido o mesmo promovido "post· 
mortem". O parecer favorúvel, é aprovado por unanimidade; de 
Teodorico Bezerra, ex-parlamentar, pensionista do IPC, solicitando 
reinclusão na folha de pensões baseado no artigo oitavo da Lei 
número seis mil trezentos e onze, de mil novecentos e setenta c cinco, 
a partir de janeiro de mil novecentos e setenta e seis; o parecer, pelo 
deferimento, é aprovado, tendo o Senhor Conselheiro Laerte Vieira 
votado com restrições, solicitando que a matéria seja revista quando 
de futura alteração na legislação do Orgão; de Josí: Richa, ex· 
parlamentar, pensionista, solicitando reinclusuo na folha de pensões, 
a partir de fevereiro, uma vez que terminou, n trinta e um de janeiro 
do corrente, o manduto de Prefeito que detinha. O parecer, 
pelo deferimento, é aprovado por unanimidade. São ainda deferidos 
pelo Senhor Presidente, nos termos da decisão do Conselho Delibera· 
tivo de descsscis de abril de mil novecentos c setenta c cinco, os 
seguintes processos: de pagamento de carência, nos termos do 
disposto no artigo oituvo da Lei número seis mil e dezessete, de mil 
novect:ntos c setenta c três, dos senhores cx-parlnmentures José 
Thcodoro Mendes, Francisco Amnral e Wcllington Moreira Frunco; 
de concessão de uuxílio docnçu, de acordo com a Resoluçuo número 
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vinte e três de mil novecentos c setenta c dois, a Victor Hugo da 
Costa, Odulfo Vieira Domingues, Jadcr Barbalho, Marco José 
Muniz, Paulo Brossard de Souza Pinto, Paulo Nunes Leal, Nancy 
Barreto c Rubens Guanais Dourado; de inscrição no IPC, conrorme 
artigo dez da Lei número seis mil e dcsesscte, de mil novecentos e 
setentn e três, dos funcionários Antônio de Assis Silva c Daysc da 
Rosa. - Nada mais huvendo a tratar, às dezoito horas e trinta 
minutos é encerrada u reunião. E, para constar, eu Zélia da Silva 
Oliveira, Secretúria, lavrei a presente Ata que, depois de lida c 
nrrovadn, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador 
Henrique de La Rocquc Almelda,Prcsidente. 

INSTITUTO DE PREVJDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA DUOCENTf:SIMA VIGf:SIMA SEXT À REUNIÃO 
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1977 

Ãs dezesscte horas do dia vinte de abril de mil novecentos· c 
setenta e sete, presentes os Senhores Deputados Lacrte Vieira, José 
Passos Porto, Bento Gonçalves Filho, Raul Bernardo e Hugo 
Napoleão, sob a Presidência do Senhor Senador Henrique de La 
Rocque Almeida, reuni u-se o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas a fim de tratar assuntos diversos. -
Lida e aprovada a Ata da Reunião anterior, o Senhor Presidente 
rarmula voto de louvor e congratulações ao Senhor Conselheiro 
Deputado Passos Porto pelo trabalho que desenvolveu para que o 
IPC recebesse subvenção dos Senhores Parlamentares, o que foi 
agora conseguido com a liberação da verba constante do Orçamento 
da União.- Os Senhores Conselheiros presentes fazem suas as pala· 
vras do Senhor Presidente e manirestam seu apreço pelo zelo e intc· 
rcsse demonstrados pelo Conselheiro Passos Porto, quando de sua 
gestão na Presidência do Instituto. - Em seguida, o Senhor Canse· 
Jheiro Raul Bernardo relata processo do ex-Parlamentar Ary 
Alcântara, solicitando rcinclusão na ralha de pensionistas, JlOS 

termos do estabelecido no artigo oitavo da Lei número seis mil, 
trezentos e onze, de mil novecentos e setenta c cinco. O parecer, pelo 
dererimcnto, é aprovado por unanimidade. - O Senhor Presidente, 
em continuação, comunica que roi procurado pelo Senhor Deputado 
José Machado Sobrinho, que solicitou fosse dado parecer a requeri· 
menta do ex-Parlamentar Guilherme Machado, sobre contagem de 
mandato estadual. O processo em causa havia sido distribuído ao 
Consultor Jurídico do IPC, para opinar. Ã vista da falta de parecer e 
devido ao tempo transcorrido, o Conselho decide que o mesmo seja 
redistribuído ao Conselheiro Deputado José Bonirãcio Neto. - A 
seguir, o Senhor Presidente, nos termos da decisão do Conselho de 
dczesseis de abril de mil novecentos c setenta c cinco, defere a 
concessão de auxilio-doença aos Senhores Deputados Rômulo 
Gaivão e Paulo Nunes Leal. - Nada mais havendo a tratar, às 
dezoito horas e vinte e cinco minutos é encerrada a reunião. E, para 
constar, cu Zélia da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Henrique de La Rocque Almeida, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, 

REALIZADA EM 15-3-77 

Às dezessetc horas do dia quinze de março do ano de mil 
novc:ccntos c setenta e sete, em sua sede, reúne~se a Comissilo 
Dclibcrativa do Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar, 
presentes os Senhores Senador Accioly Filho, Presidente, Deputados 
Flúvio Mnrcilin, Vicc-Prcsidente, c Luiz Bruz, Tesoureiro, Senadores 
Lcnoir Var~as, Saldanha Dcrzi, Henrique de La Rocque, Nelson 
Cnrnciro, Amurai Peixoto c Lourivnl Baptistn, Deputados Rubem 
Medina, l1assos Porto, Vinicius Cunsançào, Jocl Fcrrciru, Gcrônimo 
Santuna, Getúlio Dias, Padre Nohrc, Célia Marques Fernandes, 

Juarez Bernardes, Gonzaga Vasconcelos, Pinheiro Machado, Odulfo 
Domingues, Argilano Dario, João Menezes, Nogueira de Rezende, 
Vasco Neto, Wilmar Dallanhol e João Unhares. Ausente, por moti· 
vo previamente justificado, o Senhor Deputado Thules Ramalho, 
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos e agradece, cm nome da Diretoria e do seu próprio, 
a eleição para a direção dos trabalhos do Grupo. Em seguida, dá 
conhecimemo do Ternário da 120• Reunião do Conselho 
lnt"parlamentar, a saber: I) Comissão para o estudo das questões 
politicas, da segurança internacional c do desarmamento: "O papel 
dos Parlamentos na tentativa de reduzir as tensões internacionais e o 
progresso no campo do desarmamento, incluindo as armas nucleares 
e as novas armas de destruição maciça." 2) Comissão para o estudo 
das questões parlamentares, jurídicas e dos direitos do homem: "O 
direito do mar." 3) Comissão pura o estudo das questões econõmi· 
cus e sociais: "A continuação do estudo sobre uma nova ordem 
econômica internacional e, enr particular: - a contribuição dos 
países desenvolvidos para o estabelecimento de mecanismos de 
cooperação entre os países em desenvolvimento:- transferências. de 
tecnologia para o desenvolvimento." 4) Comissão para o estudo da 
educação, da ciência, da cultura e do meio ambiente: no 
abastecimento da água e o controle dos refugos, como requisito preli
minar para o desenvolvimento do meio ambiente humano." 
5) Comissão para os territórios não-autõnomos e o estudo das ques
tões êtnicas: "Os direitos inalienáveis à autodeterminação e à 
independência dos povos ainda sob domínio colonial ou neocolonial 
e a avaliação da implementação da resolução da 63• Conferência 
sobre a situação na Ãrrica Austral." Com a palavra, o Senhor Depu
tado Flávio Marcílio se desculpa por ter de retirar-se em razão de 
compromisso inadiável. Prosseguindo nos trabalhos, 'o Senhor 
Presidente esclarece que a Delegação à Reunião do Conselho, a reali
zar-se em Camberra, de onze a dezcsseis de abril de mil novecentos e 
setenta e sete, ficara, conforme o artigo trinta e dois, parágraro pri· 
meiro, dos Estatutos do Grupo, assim constituída: na qualidade de 
Membros Natos, o Presidente do Grupo e os dois Membros do Con
selho lnterparlamentar; um Delegado indicado pela Comissão Dire
tor:t do Grupo; um Delegado designado pelo Presidente do Senado e 
um Delegado designado pelo Presidente da Câmara. Acrescenta Sua 
Excelência que o Senhor Deputado Célia Borja, na qualidade de 
Membro do Comitê Executivo, tambêm integrará a Delegação. O Se
nhor Presidente. tendo de ausentar-se por motivo de rorça maior, 
passa a Presidi:ncia ao Senhor Deputado Luiz Braz, Tesoureiro. A se
guir, a Comissão resolve: a) ao apreciar a proposta de renovaçilo do 
contrato do professor de inglês, Sr. Luiz Paulo Feliciano de Lima: I 
- por dez votos contra seis, reduzir de oito para seis o número de 
aulas semanais e II- aceitar as demais condições: b) criar um curso 
de rrancês, nos termos propostos pela Proressora Clarice Filiatre da 
Silva, a ser ministrado semanalmente, de quarta a sexta-feira, das 
oito às nove horas da manhã, na sede do Grupo, condicionando seu 
inicio a um mínimo de quinze inscrições; c) delegar poderes à Di reta· 
ria do Grupo para promover gestões objetivando a aquisição de 
aparelhagem audio-visual para os cursos de idiomas: d) autorizar as 
esposas dos Membros do Grupo a participarem dos cursos de 
idiomas: e) aprovar proposta da Comissão Diretora no sentido de 
indicar um Assessor de Imprensa para acompanhar a Deleguçilo 
Brasileira ;) Reunião de Camberru; O não acolher, por nove votos 
contra quatro, proposta du Comissão Diretoru para que sejam dois 
os Assessores da Delegaçilo à Reunii!o do Conselho, fixando seu 
número em um c deixando u critério du Presidência do Grupo a esco
lha de seu nome: g) nilo acolher proposta da Comissão Diretoru rela
tiva ;) ajuda de custou ser pugu aos integrantes du Dt:leguçào à Rcu
nii\o de Camberra, fixando-a cm imporuincia correspondente a hum 
mil e oitocentos dólares umericunos, muis pussugcm de ida c volta em 
primcirn clnssc, viu Johanesburgo; h) suplemcntnr o Senhor Depu
tudo Célia Borju 11 diferença de ajudu dt: custo c passagem ut:reu 
pagas pclu Unii\o lntcrparlumcntar c as fixuUus purn os membros du 
Delegação Brasileira; i) aprovar n propostu de filiação no Grupo 
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apresentada pelo Senhor Deputado Aluizio Puraguussu; e j) 
convocar umu Sessão Plcn{Jriu pura o próximo dia vinte c três, às dez 
horus da manhã, na Sede do Grupo, para apreciuçào dos relatórios 
financeiros e das atividudcs do Grupo relativos no nno de mil nove-

centos e setenta e seis. Nada mais havendo u tratar, suspende-se n 
reunião pura que se lavra n Ala, Reabertos os trabalhos, às dezoito 
horas c lrinln minutos, i: a mesma lida e aprovada. Eu, Luiz Braz, 
Secretúrio em exercício, lavrei a presente Ata que irá à publicação. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

lO• REUNIÃO, ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 1977 

Ãs dez horas do diu quatro de maio de mil novecentos c setenta 
e sele, na Sala Clóvis Bcvilácqua, sob a presidência do Sr. Senador 
Daniel Krieger, presentes os Srs. Senadores Otto Lehmann, Wilson 
Gonçalves, Nelson Carneiro, Saldanha Derzi, Helvídio Nunes, 
Italívio Coelho, Leite Chaves, Heitor Dias, Accioly Filho e Dirceu 
Cardoso, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Eurico Rezende, Gustavo Capa nem a e Paulo Brossard. 

O Sr. Presidente, havendo número regimental, dá início aos 
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ala da reunião 
anterior é, em seguida, dada como aprovada. 

Passa-se à apreciação dos projetas constantes da pauta: 
I) Projeto de Lei do Senado no 53/77-DF do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o 
Governo do Distrito Federal a contrair empréstimos destinados à 
elaboração e execução de programas de desenvolvimento urbano. 
Relator: Senador Wilson Gonçalves. Parecer: constitucional e 
jurídico. Aprovado. 2) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem no 33/77 do Senhor Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de S. Joaquim da Barra (SP) a elevar o montante de sua 
divida consolidada. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: 
constitucional c jurídico. 3) Mensagem no 32/77 do Senhor Presiden
te da República, propondo ao Senado Federal pura que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de lpuã (SP) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: pelo 
arquivamento. Aprovado. 4) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia à Mensagem no 34/77 do Senhor Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz (SI') a elevar o montante de sua divida 
consolidada. Relator: Senador Ouo Lehmann. Parecer: constitucio
nal e jurídico. Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado no 2~9/76-
Dispõe sobre a proibição do uso de corantes nos alimentos 
industrializados. Relator: Senador ltalívio Coelho. Parecer: 
constitucional e jurídico. Aprovado. 6) Projeto de Lei do Senado n• 
55/77 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mâscaru pelos 
que trabalham em oficinas de automóveis. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. Audiência da Comissão 
de Saúde. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado no 307/76 -
Altera a Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 
Relator: Senador Wilson Gonçalves. Parecer: constitucional c 
jurídico, nos termos do substitutivo que oferece. Aprovado. 8) Proje
to de Lei do Senado no 247/76 - Introduz modificações na Lei no 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 
Relator: Senador llalívio Coelho. Parecer: constitucional c jurídico. 
Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado no 56/77 - Acrescenta 
dispositivo ii Lei no 6.226, de 14 de julho de 1975. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. Em discussão, 
falam os Srs. Senadores Ouo Lehmann e Wilson Gonçalves. Em 
volução, é aprovado o parecer contra os votos dos Srs. Senadores 
Wilson Gonçalves, Hclvídio Nunes c Saldanha Dcrzi. lO) Projeto de 
Lei do Senado no 248/76- Proíbe a pesca du baleia no mar lcrrilo
rial brasileiro. Relator: Senador llalívio Coelho. Retinido da pauta a 

pedi dÓ do Sr. Relator. li) Projeto de Lei do Senado no 57/77- Dis
põe sobre a participação obrigatória de brasileiros natos no capital 
das empresas no selo r de abastecimento, na proporção que especifica 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídi
co. Favorável quanto ao mérito. Aprovado. 12) Projeto de Lei 
do Senado no 288/76- Reabre o prazo de que trata o arl. li da Lei 
no 6.332, de 18 de maio de 1976. Relator: Senador llalivio Coelho. 
Adiada a apreciação da matéria a pedido do Sr. Relator. 13) Veda a 
reeleição para o período imediato, de dirigentes das Federações e 
Confederações Sindicais. Relator: Senador llalívio Coelho. Parecer: 
constitucional e jurídico. Contrãrio quanto ao mérito por 
inconveniente. 14) Projetas de Lei do Senado nos 190/75 -
Acrescenta dispositivos à Lei n• 5.991, de 17-12-73, que "dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatas"; e 91/76 - Restringe a 
publicidade de medicamentos aos casos que especifica. Relator: Sena
dor Nelson Carneiro. Parecer: subscreve, no mérito, o parecer 
emitido pelo Sr. Senador José Lindoso e que não chegou a ser 
apreciado pela Comissão, oferecendo as subemendas nos I, 2 c 3-
CCJ. Aprovado. 15) Projeto de Lei do Senado no 308/76- Dá nova 
redução ao parágrafo único do art. 25 da Lei Orgânica da Previdên
cia Social. Relator: Senador llalívio Coelho. Parecer: constitucional 
c jurídico. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado no 293/76 -
Complementar - Introduz modificações nu Lei Complementar no 
26, de li de setembro de 1975, para o fim de permitir a utilização do 
PIS-PASEP na aquisição ou construção da casa própria. Relator: 
Senador ltalívio Coelho. Parecer: constitucional e jurídico. Aprova
do. 17) Projeto de Lei do Senado no 280/76- Disciplina o exercício 
da profissão de detetives particulares. Relator: Senador Italívio 
Coelho. Parecer: constitucional, jurídico e favorável quanto ao 
mérito. Em discussão, falam os Srs. Senadores Accioly Filho, Ouo 
Lehmann, Leite Chaves, Helvídio Nunes, Wilson Gonçalves c 
Nelson Carneiro. Concedida vista ao Sr. Senador Accioly Filho. 
18) Projeto de Lei do Senado no 225/76- Acrescenta dispositivo à 
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgãnica da Previdência 
Social). Relator: Senador Italívio Coelho. Parecer: constitucional e 
jurídico. Contrário quanto ao mérito. Aprovado. 19) Projeto de Lei 
do Senado no 312/76- Dispõe sobre a inclusão obrigatória de um 
aposentado, como ;epresentante das categorias profissionais, junto 
nos órgãos de deliberação coletiva e controle administrativo jurisdi
cional da Previdência Social. Relator: Senador Italívio Coelho. Pare
cer: constitucional e jurídico. Contrário quanto ao mérito. Em 
discussão, falam os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Heitor Dias, 
Otto Lchmann, Nelson Carneiro e Accioly Filho. Em votação, a 
Comissão decide, por maioria de votos, pela aprovação do Projeto 
quanto 110 mérito, declarando-se vencidos os Srs. Senadores ltalivio 
Coelho, Relator e Wilson Gonçalves. Designado Relator do 
vencido o Senador Helvídio Nunes. Votam, ainda, vencidos, os Srs. 
Senudores Saldanha Derzi e Ouo Lehmann. 20) Projeto de Lei do 
Senado no 194/76- Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo 
pelo Ministério da Educação e Cultura aos excrcenles de cargos de 
administração sindical ou representação profissional. Relator: Sena
dor Heitor Dias. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 21) Projeto 
de Lei do Senado n' 50/77 - Dispõe sobre o cancelamento de 
penalidades uplicndas a servidores civis e o abono de faltas não 
justificadas. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: 
i•lconstitucional. Aprovado. 22) Projeto de Lei do Senado no 297/76 
-Altera n redução do nrl. 20 da Lei no 4.281, de 8-11-63. Relator: 
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Senador ltallvio Coelho. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 
23) Projeto de Lei do Senado n• 1/77 -Inclui no conceito de ensino 
de I• Grau, pura fins do disposto no art. 59 da Lei n• 5.692, de 11·8· 
71, o mini>trndo n crianças de idade inferior a sete anos. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Adiado a pedido do Relator para reexame 
da matéria. 24) Projeto de Lei do Senado n• 4/77- Modifica a 
redução de dispositivos da Lei n• 3.807, de 26·8·1960 - Lei Orgâ· 
nica da Previdência Social. Relator: Senador ltallvio Coelho. Pare· 
cer: inconstitucional. Aprovado. 25) Projeto de Lei do Senado 
n• 156/76- Dá nova redução no nrt. 492 da Consolidação das Leis 
do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I • de maio de 
1943. Relator: Senador Heitor Dias. Parecer: constitucional e 
jurídico. Contrário quanto ao mérito por inconveniente, Aprovado. 
26) Projeto de Lei do Senado n• 059/77- Considera integrantes do 
salário, para efeito de pagamento do repouso semanal remunerado, 
as horas extras habituais. Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Parecer: constitucional e jurídico. 27) Projeto de Lei do Senado 
n• 257/76 - Dá nova redação ao § I • do art. 457 do Decreto-lei 
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (CLT). Relator: Senador Heitor 
Dias. Parecer: constitucional e jurfdico, com a Emenda n• I·CCJ. 
28) Projeto de Lei do Senado n• 46/77- Modifica a Lei n• 4.717, 
de 29 de junho de 1965, que regula a nçiio popular. Relator: Senador 
Saldanha Derzi. Parecer: constitucional. Contrário quanto no 
mérito, por inoportuno e inconveniente. Aprovado. 29) Ofício "S" 
n• 32/74 do Sr. Governador do Estado do Amazonas, solicitando 
ao Senado Federal autorização para alienar à Empresa 
Paranapnnema S.A. Mineração, Indústria e Construção, uma faixa 
de terras públicas de, aproximadamente, 74 mil hectares, localizada 
naquele Estado. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pelo 
arquivamento. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1977 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e setenta e sete, sob a Presidência do St. Senador Marcos 
Freire, Presidente, e a presença dos Srs. Senadores Cattete Pinheiro, 
Augusto Franco, Luiz Cavalcante, Milton Cabral, Franco Montara, 
Roberto Snturnino e Agenor Maria, reúne-se a Comissão de 
Economia, na Sala uRui Barbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Arnon de Mello, José Guiomnrd, Paulo Guerra, Vascon· 
celas Torres, Dinarte Mariz e Otnir Becker. 

lô lida e, sem debates, aprovada, por unanimidade, a Ata da 
reuniilo anterior. 

lô lido, discutido e aprovado o seguinte parecer constante da 
pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Roberto Saturnlno: 
Parecer favorável à Emenda n• 1, de Plenário (Substitutivo) e às 

Subemendns aprovadas pelas Comissões de Constituição e Justiça 
(de I a 4) c de Legislação Social (de 5 a 6), com a Submenda n• 7-CE, 
que oferece no Projeto de Lei da Câmara n• 82, de I 974, que "insti· 
tu i a "anotação de responsabilidade técnica" na prestação de servi· 
ços de engenharia, arquitetura e agronomia, e dá outras providên· 
cias". 

A seguir, o Sr, Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Luiz 
Cavalcante, que traz no conhecimento da Comissilo o problema dos 
créditos das empresas de construção civil junto ao Governo. Em suas 
considerações, Sua Excelência ressalta as dificuldades que ntraves· 
snm as citadas empresas, face nos atrasos verificados pelo Governo 
na soluçi\o de seus débitos. 

Com a palavra, o Sr. S~nador Milton Cabral lembra que em 
1975 ocupou a tribuna do Senado para denunciar a situação ora 

abordada pelo Sr. Senador Luiz Cavalcante, oportunidade em que 
fez apelo às autoridades governamentais para que fosse instituída a 
correção monetúria para os débitos do Governo. Concluindo, o Sr. 
Senador Milton Cabral sugere a elaboração de uma proposição 
pleiteando a medida, como uma colaboruçilo da Comissão de 
Economia à Administração Pública. 

Tendo em vista a importância e a gravidade do problema, o Sr. 
Senador Franco Montara manifesta o seu ponto de vista favorável a 
um exame aprofundado do assunto e propõe, cnti\o, a criação de 
uma Subcomissão, com a finalidade de estudar os meios de 
"pagamento dos débitos de governo referentes a obras c serviços 
públicos", 

Manifestam, ainda, o seu apoio à inciativa do Sr. Senador Luiz 
Cavalcante, os Srs. Senadores Roberto Saturnino, Cattete Pinheiro e 
Agenor Maria. 

Encerrados os debates, o Sr. Presidente submete a votos a 
proposta formulada pelo Sr. Senador Franco Montara que é, por 
unanimidade, aprovada. 

Conforme a deliberação da Comissão, o Sr. Presidente assim 
anuncia a constituição da Subcomissão: Presidente - Senador Luiz 
Cavalcante; Relator- Senador Roberto Saturnino; e, Membros
os Srs. Senadores Milton Cabral, Cattete Pinheiro e Franco Monto· 
ro. 

Nada mais huv~ndo a tratar, o Sr. Presidente agradece a prescn· 
ça dos Srs. Senadores à reunião e a declara encerrada, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E OBRAS 
PÚBLICAS 

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), 
REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1977 

Às dez horas do dia seis de maio do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores 
Lourival Baptista - Presidente, Alexandre Costa, Mattos Leão, 
Luiz Cavalcante e Braga Junior, reúne-se a Comissão de Transpor· 
tes, Comunicações e Obras Públicas, em caráter extraordinário. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Evelásio Vieira e Evnndro Carreira. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Luiz Cavalcante, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo n' 2, de 1977, que "aprova o texto do Convênio sobre 
Transportes Fluviais, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
"Ucayali", fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976", 

Colocado em discussi\o a votação, é o parecer aprovado sem 
restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando ~u. 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a pr~sente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Eme"" 
da o Constllulcilo n• I, de 1977-CN, que "modiOca o§ I• do ar
tigo 175 da Constltulçilo Federal e dispõe sobre consulta popu
lar". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1977 

Às dezesscte horas do dia vinte e nove do mês de março do ano 
de mil nov~ccntos c sctcntu u sete, no Auditório Milton Campos, 
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presentes os Senhores Sc.:nadorcs Altcvir Leal, Lourival D~1ptista, 

Ruv Santos, Saldanlw Derzi. Leite Chaves c Deputados Cid Furta
do: Angelina Rosa. Gcnlido Freire. Minoro Miyamoto, Nina Ribei
ro, Ruy Brito, Ernesto Valente e J.G. de Araújo Jorge, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre u Proposta de 
Emenda i\ Constituição n• I, de 1977-CN, que "modifica o§ I• do 
artigo 175 da Constituiçiio Federal e dispõe sobre consultu popular". 

Dcixum de comparecer, ror motivo ju!ltilicado, os Scnhorcs 
Senadores Luiz Cavalcante, Osircs Teixeira. Accioly Filho. Otair 
Beckcr, Danton Jobim c Orestes Quércia c Deputados Frederico 
Brandão, Walmorde Luca cJosé Costa. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado 
J.G. de Araújo Jorge, comunica haver recebido ofício da Liderança 
do MDB, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Danton 
Jobim para integrar u Comissiio. em substituiçiio so Senhor Senador 
Lázaro Barbosa. 

Em seguida, é dispensada a lcituru da Ata da n:unirlo anterior, 
que é dudu como uprovadu. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra no Rela
tor, Senador Ruy Santos, que emite parecer contrúrio à Proposta, 
face à falha técnica legislativa, diante da contradição entre o plebisci
to e a dissoluçiio do casamento. 

Em discussão o parecer, fazem uso da palavra os Senhores 
Deputados Nina Ribeiro. Geraldo Freire e Senador Saldanha Derzi. 

Posto em votação. é o parecer aprovado, com voto vencido e 
declarado do Senhor Deputado Nina Ribeiro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, pura 
constar, eu, Alfeu de Olivdrn, Assistente de Comissiio, lavrei a 
prosentc Ata que. lida c aprovada, scrú assinada pelo Senhor Presi
dente, demais membros da Comissiio e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre n Mensagem n• 42, 
de 1977 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.528, de 14 de março de 
1977, que "revoga disposlçio do Decreto-lei n• 4.541, de 31 de 
julho de 1942". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 1977 
Às dezesseis horas do dia quatro de maio do ano de mil novecen

tos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Senhores Senadores Lourival Baptistn, Alexandre Costa, Otto 
Lehmann. Braga Junior, Muttos Leão, Luiz Cavalcante, Wilson 
Gonçalves, Benjamim Farnh e Danton Jobim c os Deputados 
Francisco Rollemberg, Vieira Lima, Erasmo Martins Pedro e Jorge 
Moura. reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• 42, de 1977 (CN), que submete à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.528, de 14 de 
março de 1977, que "revoga disposição do Decreto-lei n• 4.541, de 31 
de julho de 1942". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Teotónio Vilela e Roberto Saturnino c os Deputados 
Alucid Nunes, Januário Feitosa, Brngu Ramos, Henrique Brito, J G 
de Araújo Jorge, Léo Simões e Miro Teixeira. 

~dispensada u leiturn da Ata da reunião anterior, que, cm segui
da, i: dada como uprovudu. 

Dando inicio uos trabalhos, o Senhor Deputado Francisco 
Rollembcrg. Vice-Presidentc no cxerclcio da Presidência, concede u 
palavra ao Relutar da matéria, Senador Lourivul Baptista, que emite 
parecer favorúvel à Mensagem n• 42, de 1977 (CN), na forma de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão c votação, é o mesmo uprovudo por 
ununimidude. 

f'/:.1da mais havendo a tratar, cnccrru-se u presente rcunilio, c, 
puru constar, cu, Muuro Lopes de Sú, Assistente de Comissão, lu v rei 
a presente Atu, que, lidu e aprovada, é assinudu pelo Senhor 
Presidente c vui ii Publicncilo. 

COMISS,\0 MISTA 

lncumbldu de estudo e purecer sobre u Mcnsugcm n• 44, 
de 1977-CN, pelu quul o Senhor Presidente da República 
submete ii dcllbcraçilo do Congresso Nuclonul o texto do Decre
to-lei n' 1.530, de 24 de março de 1977, que "reajusta os 
vcnclmcncos e sulúrios dos scnldorcs chis dos Quadros 
Pcrmunentc c Suplementares do Superior Trihunnl Militar c 
dus Auditorias du Justiça Mllltur, e dú outras providências". 

1• REUNIÃO. REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 1977 
Aos três dias do mês de muio do uno de mil novecentos e setcntn 

c sciC,.üs dczcsscis horas, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Srs. Senadores Bmga Júnior, Abundrc Costa, Lourival Baptista, 
l-leitor Dias, Accioly Filho, Mattos Lei10, Lcnoir Vargus, Benjamim 
Famh. Ruy Carneiro c Dirceu Cardoso c Deputados Murilo Rezen
de, Passos Porto, Álvaro Gaudêncio, Florim Coutinho e Humberto 
Luccnu. reúne-se :.1 Comissito Mistu incumbida de estudo c parecer 
sobre a Mensagem n' 44, de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete i1 deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n• 1.530, de 24 de março de 1977. que "reajusta os 
vencimentos c suU1rios dos servidores civis dos Quadros ~ermanente 
c Suplementares do Superior Tribunal Militar c das Auditorias da 
Justiça Militar. c dú outras providéncias". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Srs. Senador 
Augusto Franco c Deputados Horúcio Matos. Marão Filho, Rafael 
Far:1co. Laertc Vieira. Josi: Carlos Teixeira c Argilano Dario. 

De acordo com o que pn::ccitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, cvcntunlmcntc. o Sr. Senador Bcnjumim Farah, que 
declara instalada a Comissão. 

Em obediência u dispositivo regimental. o Sr. Presidente esclare
ce que irú proceder a eleição do Presidente e do Vicc-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado 
Humhcrto Lucena paru funcionar como escrutinador. 

Proct:didu a eleição, vcrificu-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Florim Coutinho ....................... 14 votos 
Deputado Humberto Lucena . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. I voto 
Para V ice-Presidente: 
Senador Heitor Dias ............................. 14 votos 
Senador Braga Junior . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi-
dcnte, os Srs. Deputado Florim Coutinho c Senador Heitor Dias. 

Assumindo u Presidência, o Sr. Deputado Florim Coutinho 
agradece em nome do Sr. Senador Heitor Dias e no seu próprio a 
honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Passos 
Porto para relutar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-seu reunião, e, para cons
tar. cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que. lida c aprovada. seril assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicuçüo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 15, 
de 1977 (CN), que submete it deliberação do Congresso Na· 
clonnl o texto do Decreto-lei n• 1.504, de 3 de dezembro de 
1976, que "altera dispositivo do Decreto-lei n• 1.455, de 7 de 
abril de 1976, que "dispõe sobre bagagem de passageiro proce· 
dente do exterior, disciplino o regime de entreposto aduaneiro, 
estabelece normns sobre mercadorlns estrangeiras apreendidas, 
c dá outras providências''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 1977 

As dczcsseis horas do dia dezessete de mnrço do ano de mil 
novecentos c setentu e sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
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os Senhores Senadores Virgílio Tãvora, Jcssé Freire, Augusto Fran
co, Saldanha Dcrzi, Nelson Carneiro, Danton Jobim e Gilvan Rocha 
e os Deputados Nogueira de Rezendc, Nosscr Almeida, Antônio 
Annfbel\i, Edgar Martins, Walter de Castro e Gamalicl Galvilo, reú
ne-se u Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a 
Mensagem n• 15, de 1977 (CN), que submete à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.504, de 3 de 
dezembro de 1976, que "altera dispositivo do Decreto-lei n• 1.455, de 
7 de abril de 1976, que "dispõe sobre bagagem de passageiro 
procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, 
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas, e dã 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Aitevir Leal, Braga Júnior, Arnon de Mciio e Otair 
Becker e os Deputados Antonio Ueno, Daso Coimbra, Cêiio 
Marques Fernandes, Adhemar Ghisi e Airton Sandovai. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro, que declara 
instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 
eventual, Senador Nelson Carneiro, esclarece que irá proceder a elei
ção do Presidente e Vicc-Prcsidentc. Distribuidas as cédulas o 
Senhor Presidente convida o Senhor Deputado Nogueira de Rezcndc 
para funcionar como escrutinador, 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Walter de Castro ...................... 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 
Para V ice-Presidente: 
Deputado Adhemar Ghisi ...... , , ..... , ......... 13 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice
Presidentc, os Senhores Deputados Walter de Castro e Adhcmar 
Ghisi. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Walter de Castro 
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido c designa para 
relatar a Matéria o Senhor Senador Jessé Freire. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, c, 
para constar, cu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor 
Presidente e demais Membros da Comissilo e vai à publicaçilo. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 1977 

Às dez horas do dia trinta de março do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os Senhores 
Senadores Altevir Leal, Braga Júnior, Virgilio Tãvora, Jessé Freire, 
Arnon de Meiio, Augusto Franco, Saldanha Dcrzi, Otair Becker, 
Nelson Carneiro, Danton Jobirn e Gilvan Rocha c os Deputados 
Ouso Coimbra, Nosser Almeida, Airton Sandoval, Walter de Castro 
e Gamaliel Gaivão, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
c parecer sobre a Mensagem n• 15, de 1977 (CN), que submete à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.504, 
de 3 de dezembro de 1976, que "altera dispositivo do Decreto-lei n• 
1.455, de 7 de abril de i 976, que "dispõe sobre bagagem de 
pussugeiro procedente do exterior, discip\inu o regime de entreposto 
uduuneiro,t:stabch:ce normas sobre mercadorias estrangeiras apreen· 
didus, c dl1 outros providências", 

Deixam do comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Deputados Nogueira de Rezonde, Antonio Ueno, Célia Marques 
Fernandes, Adhemar Ghisi, Antonio Annibel\i c Edgar Martins. 

t dispensada a leituru da A tu da reunião anterior, que, cm se· 
guidu, é dada como aprovt~da. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Deputado Walter de 
Castro, Prosidonto da Comissão, concede a palavra ao Relator dn 
matéria, Senador Jessé Freire, que emite parecer favorâvcl à 
Mensagem n• 15, de \977 (CN), nu forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusiio. 

Posto em discussilo e votação, é o parecer aprovado, com voto 
vencido do Senhor Senador Nolson Carneiro. 

Nada mais hnvc:ndo u trutar, encerra-sr.: a presente reunião, c, 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata, que lida e aprovada í: assinado pelo Senhor 
Presidente c vai à publicaçiio. 

COMISSÃO 1\IIST A 

Incumbido de estudo c parecer sobre u Mensagem n• 47, 
de 1977, (CN), que submete il dellbernçtio do Congresso Na
cional u texto do Decreto-lei n• 1.531, de 30 de março de 1977, 
que uconcede incentivo u financiamentos para a execução do 
programo de upoio u cupitalizuçiio do empresa privada na· 
clonai, e dú oulnas providências'', 

I• REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 1977 

Às dezesscis hows e trinta minutos do dia três de muio do ano 
de mil novecentos c setenta c seto, no Auditório do Senado Federal, 
presentes os Srs. Semtdorcs Dinarte Mariz, Luiz Cavalcante, 
Vasconcelos Torres, Magalhães Pinto, italívio Coelho, Lenoir Var
gas, Itamar Franco c Orestes Quércia ·e os Srs. Deputados Ernesto 
Valente, Onísio Ludovico, Luiz Braz, Renato Azcredo e Samuel 
Rodrigues, rdtnc-se a Comissito Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n• 47, de 1977 (CN). que submete à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• i .531, 
de 30 de março de 1977, que "concedo incentivo a financiamentos 
para a execução do programa de apoio a capitalização da empresa 
privada nacional, c dit outras providôncias". 

Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Sena
dores Milton Cabral, Arnon de Mel\o c os Srs. Deputado~ Vicente 
Vuo\o, Alcides Franciscato, Minoro Miyumoto, Ruy Côdo, 
Yusunori Kunigo ~.:José Maurício. 

De acordo com o que pr!!ceituu o Regimento Comum, assume a 
Prcsidônciu o Sr. Senador Dinarte Muriz, que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente 
esclarece que irú proceder u eleição do Presidente e do Vice-Presi
dentc. Distribuídas ns côdulas o Sr. Pr.sidente convida pura funcio
nar como escrutinador o Sr. Deputado Ernesto Valente. 

Procedida u clciç:1o, vcrilica-so o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Roberto Saturnino ........ , ............. 12 votos 
Em bmnco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 
Para Vlee-l'residcntc: 
Deputado Onísio Ludnvb1 ..... , ..... , , . , . , , .. , . 12 votos 
Em branco ............. , . , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

São declurudos cldtos, respectivamente, Presidente e Vice· 
Presidente, o Sr. Senador Roberto Saturnino o o Sr. Deputado Oní
sio Ludovico. 

Assumindo a Presidi:ncia, o Sr. Senador Roberto Suturnino 
ugrndecc em nome do Sr. L>cputudo Onísio Ludovico c no seu pró
prio u honra cnm que foram distinguiUos c designu o Sr. Senudor 
itulivio Coelho para relatar u matéria. 

Nudu mais havendo u tratm, cnccrru-sl! u rt:uniiio c, pmu cons
tar, cu, Elictc dr.: Souza Ferreira, Assistente- de Comissão, lnvrei u 
presente Ata que, lida c uprovadu, scrú assin:tdu pelo Sr. Presidente, 
demuis membros da Cnmissàol! vai,·, puhlir.:a~.;i'lo. 
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MISA 

Presidentes 3'~~-Secretóriol 

LIDIIANCA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Lido r 
Eurico Rezende 

Vice·Uderes 
Petr6nio Portella (ARENA- PI) Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) Heitor Dias 

1 o.vice·Presidente1 

José Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretários 

Renato Franco (ARENA- PA) 

Holvldio Nunes 
José Sarnoy 
Mattos leOa 

Oslres Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Dorzi 
Virgllio Tóvora 29-Vice-Presidente, 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

lO·Secretatiot 

Suplentes de Secretórios 

LIDIIANCA DO MDI 
IDA MINORIA 

Lldor 

Mendes Cana lo (ARENA- MT) 

20-Secretóriot 

Mauro Benovides (MDB- CE) 

Altovir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Ola ir Bockor (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·lfderes 

Roberto Saturnino 
Itamar franco 
Gilvan Rocha 

Lózaro Barbozo 
Danton Joblm 

COMISSOIS 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 o 257 

A) 51RVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS 

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltallvio Coelho 

4. Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Mario 

2. Roberto Soturnino 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidente, Otair Becker 

Suplantai 
ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3. MoHas LeOa 

MDB 

1. Adalberto Sono 

2. Evolóslo Vieira 

A~~islunle: Claudio Curlos Rodrigues Costa·- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Turc;os·foiras, às 10,30 horas 

lowl: Srd(J "Ciovi\ Bovilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- CAR 
(7mombros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Titulara• 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Correira 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

1. Saldanha Dorzi 
2. José Sorney 
3. Otair Becker 

1. Evelásio Vieira 
2. Gilvon Racha 

Assistentes Lida Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças·feiros, às 10:00 horas 
Local! Sala 11Cióvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSlO DI CONSTITUIClO I JUSTICA- (CCJ) 
(1 S membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentct Daniel Krieger 
1 0-Vice-Presidente: Accioly Filho 
20-Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titulara• 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanemo 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Holvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltallvio Coelho 
9. Oito Lohmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardosc. 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5, Orestes Quórcia 

ARENA 

MDB 

Suplanta• 

1. Mattos Leóo 
2. lenoir Vergas 
3, Arnon de Mollo 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Assis teme: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 30S 
Reuniões, Quartas·felras, às 1 OzOO horas 
local, Sala 11Cióvls Bevllócqua"- Anoxo 11- Ramal 623 

;, 4 



M11iudc 1977 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sábodo 7 1477 

COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

Titulare o 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

l. Itamar Franco 

2. Lázaro Borboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÀO 

Prosidentth Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente1 Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente: Rena/dO Pacheco do Oliveira- Rama/306 

Reuniões: Quintas-feiras, Os•l 0:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titulare• 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Prosidentc!tl Vasconcelos Torres 

luplentea 
ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 
4. lulz Cavalcante 4. Damlcia Gondlm 

S. Jarbas Pauarlnhc 5. Paulo Guerra 

6, Vasconcelo5 Torres 

7. Oinarte Mariz 

8. Otair Beckor 

MDB 
1. Franco Montara 1. Agenor Maria 
2. Marcos Freire 2. Orestes Quércla 
3. Roberto Saturnino 

Anlstontea Daniel Reis do Souza - Ramal 675 

RauniOosz Quartas·feiras, às 1 Oz30 horas 

local a Sola "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 
(9 membros) 

Titular•• 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez João Calmon 

Vice·Presidente: Evelósio Vieira 

Suplente• 
ARENA 

1. Helvidio Nunes 
2. Gustavo Capanemo 2. Ruy Santos 
3. Joóo Calmon 3. Arnon de Mello 
4. Ot!a Lehmann 4. Heitor Dias 
5. Jarbas Pa11arinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 
1. Evelósio Vieira 1. Franco Montara 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões, Quintas-feiras, às 1 Q,QQ horas 

locah Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo U - Ramal623 

COMI55lO DI FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domicio Gondim 

Titulare o 

1. Teotdnio .Vilela 

2. Alexandre Costa 

3, Wilson Gonçalves 

I. Domlclo Gondim 

S. Helvldio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Manos Leão 

8. Ruy Santas 

9, Braga Junior 

1 O. Tarso Outra 

11. Vlrglllo Tdvora 

12. Magalhães Pinta 

1. Paulo Brouard 

2. Eveldslo Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Aulotenteo Cóndldo Hlppertt- Ramo1676 

ReuniOesa Qulntas·felras, às 9a00 horas 

Suplentao 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiamard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Dorzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cerdoso 

3. Evoandro Carreira 

Local! Sola "Clóvis. Bevildcquo"- Anexo 11- Ramal 623 



1478 Sóhudo 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11) Maio de 1977 

COMI5Sl0 DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Prcsidentcz Orestes Quórcic 

Tltulnroo 

1. Jessá Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 
4. Jarbos Passarinho 
S. Lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

1, Franco Montara 

2. Orestes Quórcio 
3. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 

3, Osires Teixeira 
4. Domlcio Gondim 

1. Lózoro Borbozo 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 1 1 :00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMIS5l0 Dm MINASIINIIGIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titulara o 

1. Milton Cobrei 
2. Dom1cio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 
S. Jarbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbos Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplantai 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgilio Távora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pt~checo de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintas·fdras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevi1ócqua11

- Anexo 11- Ramal 623 

Titular DI 

1. Helvldio Nunes 
2. Otto Lehmann 

COMISSlO DIIIDAÇlO- (CR) 
(S membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presldente: Helvldio Nunes 

Suplantai 
ARENA 

1. Vlrglllo Távoro 
2. Arnon de Mello 

COMISSlO DI IILAÇOIS IXTIIIOIIS - (CII) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice·Presidente: Saldanha Cerzi 

29-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Tltularao 

1. Mogalhãe• Pinto 

2. Alexandre Costa 

3, Virgilio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mel lo 

6. Soldonho Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. OHo Lehmonn 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

Suplantai 

ARENA 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Assi•tente• Cândido Hippertt- Remoi 676 

Reuniõest Quortas·feiras, às 10;00 horas 

Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titulara• 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santo• 

3. Cattete Pinheiro 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Pres1dentez Altevir Leal 

Suplantai 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltollvio Coelho 

3, Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Lourivol Baptista 

MDB 
3. Saldanha Cerzi 3. Jarbas Passarinho 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Forah 
MDB 

1. Danton Jobim 1. Dlrcou Cardoso 

2. Adalberto Sena 

As"ii!.l"nr••: Mnrin Ccrmen Castro Souza-· ~Mnll1113·t 
I~I'UIIIt.>< .• •li:·tm·fciras, às 12:00 horm 

d ~u!;: · • lnvi•, !luvllcicrJ!lo" ··-Anexo 11- Ramal6?:'1 

"( 
,; I 

.,l·w· ::\''" :t·T ··~·r·-. rJ-"·:-. 
I •' '• 

2. Gllvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lâda Ferreira da Rocha- Ramal 312 

Reuniões; Quintas·felros, às 11:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais b21 e 716 

·-·~--·~" ~· '"'l-' ·~ ........ ,':'. 
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COMISSlO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Milton Cabral 
Vice·Presidentez August.o Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Távora 3. Dinorte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrai 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocka- Ramal312 
Reuniões; Quartas·feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMI55l0 DE SERVIÇO POILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titularei 

1. Lena ir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Benjamim Faro h 
Vice·Presidente: Lena ir Vergas 

Suple!lte• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sdnia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9z00 koras 
local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DI TIANS,OITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS 'UILICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidentet Alexandre Costa 

Titular•• 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
4. Mattos leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

Suplente• 
ARENA 

1. Otto Lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

MDB 
1. lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rcmal306 
Reuniõest Terças-feiras, às 10t00 horas 
Localz Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo I/- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, I.,ICIAII 
I DI INQUIIITO 

Caml11lle1 Temparárla1 

Chefez Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefone; 25·8505- Romal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) ·Comissões Temporárias para Apreciação de Vetas 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art, 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Hora/do Pereira Fernandes - Ramal 674~ 
Alfeu de Oliveira -;-Ramal 674; Cleide Maria B. f. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sa- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10;00 

lO: 30 

HORAS 

09:00 

10:00 

10;30 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE 

C.T 
RU~ BAR.'lOSA RONALIXI 09;00 C.F. 

CLOVIS BEVIUCQUA 
CANDIDO 

Ro.malB - 621 e 716 Ramal - 623 

C,A.R, CLOVIS BEVIUCQUA LilDA 09:30 c.s.P,c. RU~ BAR.'lOSA SONIA 
Rumnl - 623 R11mo.i e .. 621 e 716 

C,A, CLOVIS BEVIUCQUA CUUDIO C.E.C, CLOVIS BEVIUCQUA C LI! IDE 
Rumul - 623 COSTA 10:00 Rumal - 623 

QUARrA S A L A S ASSISTENTE 
c.n.P. RU~ BARBOSA RONALIXI 

Rrunaie .. 621 e 716 

c.s.N RU~ BARBOSA LllDA 10;30 C.M.E, C LO VIS BEVI LACQUA RONALIXI 
Hu.mu.lD - 621 e 7l6 Humul - 623 

c.c.J. CLOVIS BEVILACQUA MARIA C. L. S. CLOVIS BEVIUCQUA DANIEL 
Rwnul - 623 H:i:LENA 11;00 

Rollllll - 623 

c.n.E. HUY BARBOSA CANDIDO c.s. HU~ BARBOSA LEDA 
RD.!IIUlll - 621 o 716 Ro.muie .. 621 u 716 

o.E. HU~ BARBOSA DANIEL 12100 c.n. CLdVIS BEVIUCQUA I!AHIA 

fiui!IEUIJ - 621 u 716 RWIIOl - 62) CARI!EM 
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ANO XXXII - N 9 037 TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1977 BRASíLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Cons

tituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 34, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 525, de 28 de fevereiro de 1977, que 
reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos 
membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras 
providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1. 525, de 28 de fevereiro de 
1977, que reajusta os vencimentos e salãrios dos servidores civis do Poder Executivo, dos 
membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências. 

Senado Federal, 9 de maio de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Cons
tituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 35, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 516, de 31 de dezembro de 1976, que 
dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1. 370, de 9 de dezembro de 
1974, que dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por garimpeiros 
matriculados, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.516, de 31 de dezembro de 
1976, que "dã nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1.370, de 9 de dezembro de 
1974, que dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por garimpeiros matricula
dos, e dã outras providências". 

! Senado Federal, 9 de maio de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 

'·------------------1 
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SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

1 - ATA DA 51.3 SESSAO, EM 9 DE MAIO 
DE 1977 

1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Emenda n.0 1 - Substitutivo (de Plenário) 

ao Projeto de Lei da Câmara n.0 45/75, que altera 
dispositivos da Lei n.0 1.411, de 13 de agosto de 
1951, que dispõe sobre a profissão de Economista. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 6/77 
<n.0 84-B, de 1977, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo para Utlllzação de 
Estações Costeiras e de Navios na Região Amazó
nica, assinado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru, a bordo do navio 
da Armada Peruana "Ucayall", fundeado no Rio 
Amazonas <Solimões na linha de fronteira brasi
leiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.O 2177 
<n.0 82-B, de 1977, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto ·do Convênio sobre Transportes 
Fluviais, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a Repúbllca do Peru, a bordo do navio da 
Armada Peruana "Ucayali", fundeado no Rio 
Amazonas (Sollmões) na linha de tonteira brasi
leiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 209/76, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 9.0 da Lei n.0 5.890, 
de 8 de junho de 1973, que altera a Legislação de 
Previdência Social, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 7/77 (n.o 
2. 556/76, na origem), que dá nova redação aos 
arts. 2.o e 3.0 do Decreto-lei n.o 1. 016, de 21 de 
outubro de 1969, que dispõe sobre o pagamento de 
serviços Industriais ou comerciais prestados por 
órgãos vinculados ao Ministério dos Transportes. 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 9/77 (n.O 
3,036-B/76, na Casa de origem), que autoriza o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
- mDF - a permutar o imóvel que menciona. 

1. 2. 2 - Ofício da Liderança do MDB 
- De indicação de Srs. Senadores para inte

grarem, respectivamente, como titular e suplentes, 
a Comissão de Constituição e Justiça. 

1. 2. 3 - Requerimentos . " 

N.o 111/76, de autoria dos Srs. Senadores Leu
rival Baptista e Ruy Santos, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do 
Dia, de ontem, do Ministro da Aeronáutica, Tenen
te-Brigadeiro Joelmlr Campos de Ararlpe Macedo, 
e do Almirante de Esquadra Gualter Mala Mene
zes de Magalhães, Chefe do Estado-Maior da Ar
mada, em comemoração ao trigésimo segundo ani
versário do Dia da Vitória. das Forças Aliadas con
tra o nazl-faclsmo, na Segunda Guerra Mundial. 

N.o 112/77, de autoria dos Srs. Senadores Leu
rival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrl-

ção, nos Anais do Senado Federal, do Boletim do 
comandante do I Exército, General-de-Exército 
José Plnto .. de Araújo Rabello, lido ontem na ce
rimônia realizada no monumento aos Mortos da 
segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, 
no Rio de Janeiro, em comemoração ao trigésimo
segundo aniversário do Dia da Vitória das Forças 
Alladas. 

N.o 113/77, de autoria do Sr. Senador Daniel 
Krleger, solicitando que tenham tramitação em 
conjunto os Projetos de Lei do Senado n.as 186/76 
e 75/77. 

1. 2. 4 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Cente

nário de nascimento do professor Lulz Pinto de 
Carvalho. 

SENADOR OTAIR BECKER - Visita do Sr. 
Carlos Rlschbleter, Presidente do Banco do Brasil, 
à cidade de Blumenau-SC, e medidas anunciadas 
por S. Ex.a, em favor da economia brasileira e do 
fortalecimento económico do Estado de Santa Ca
tarina. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- m Encon
tro de Investidores do Nordeste a ser realizado em 
Fortaleza. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Necrológio do Dr. Eleazar Campos. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Requerimento n.O 69/77, do Sr. Senador 

Braga Junlor, sollcltando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "As in
tervenções dos Militares", de autoria do Senador 
Jarbas Passarinho, publicado no "Correio Brazl
llense", de 17 de abril de 1977. Aprovado. 

- Prójeto de Decreto Legislativo n.0 27176 
(n.0 62-A, de 1976, na Câmara dos Deputados), que 
aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRA,S, e suas subsidiárias PETROBRAS 
Química S.A. - PETROQUISA, e PETROBRAS 
Distribuidora S.A., relativas ao exercício de 1971. 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 3/77 (n.0 

87-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo Cultural, firmado entre o Governo 
da República Federativa do Brasll e o Governo da 
Repúbllca do Suriname, em Brasilla, a 22 de junho 
de 1976. Aprovado. A Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n.o 137/75, do Sr. 
Senador Mauro Benevldes, que acrescenta parã
grafo único ao art. 99, da Lei n.0 5.682, de 21 de 
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos. Declarado prejudicado, Ao Arquivo. 

1.4- MATÊRIA APROVADA APóS, A 
ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n.0 3/77 (n.0 87-B/77, na Câmara dos Depu
tados), constante do terceiro item da Ordem do 
Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n.o 
114/77. A promulgação. 
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1. 5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 
SENADOR PAULO BROSSARD- As reformas 

políticas recentemente baixadas pelo Senhor Pre
sidente da República durante o recesso do Con
gresso Nacional. 

SENADOR EURICO REZENDE -A Importân
cia das reformas politico-institucionain baixadas 
pelo Presidente Geisel, tendo em vista conceitos 
emitidos sobre o assunto pelo orador que o prece
deu na tribuna. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Lí
der - Reparos a tópicos do discurso proferido pelo 
Senador Eurico Rezende, por considerá-los ofen
sivos ao partido da Oposição. 

1. 6 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA 
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - RETIFICAÇAO 
- Ata da 31." Sessão, realizada em 18-4-77 

3 - CONSULTORIA-GERAL 
- Parecer n.0 36, de 1977. 

4 - ATA DE COnfiSSÃO 

5 - MESA DIRETORA 
6 - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTI

DOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMli:SSõES PER

MANENTES 

ATA DA s1.a SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1977 
3. a Sessão legislativa Ordinária, da 8. a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA 

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

Adalberto Sena - Braga Junlor - José Lindoso 
- Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque - José Sarney - Heividio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevides - VIrgílio Tá
vora - Wllson Gonçalves - Agenor Maria - Do
micio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Augusto Franco - Gllvan Rocha. 
- Lourlval Baptista - Ruy Santos - Eurico Rezen
de - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Ita
lívlo Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzl 
- Otalr Becker - Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Ex
pediente. 

F lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES N.0s 164, 165, 166 E 167, DE 1977 

Sobre a Emenda n.0 1 - Substitutivo (de 
Plenário) ao Projeto de Lei da C:imar:~. n.o 45, 
de 1975, que "altera di~positivos da Lei n.• 1 411, 
de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a 
profissão de Economista". 

PARECER N.0 164, DE 1977 
Da Comissão de Constitulçiío e Justiç:~. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
1. Após o lúcido parecer do nobre Senador Leite 

Chaves, que concluiu na última reunião pela apro
vação da emenda de plenário oferecida pelo Sr. Se
nador Ruy Santos, pedi vista para mel11or funda
mentar meu voto. 

2. Todo o debate se restringe em saber se os 
Delegados Eleitores, escolhidos pelos respectivos 
Conselhos Regionais, terão voto simples ou plural na 
eleição dos membros do Conselho Federal. 

3. O projeto aprovado pela Câmara dos Depu
tados dava um só voto a cada Delegado Eleitor, repre
sentante de Conselho Regional. A justificação é que 
"a minoria vinha dirigindo a maioria". Na Comissão 
de Legislação Social, o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, ao oferecer substitutivo ao texto aprovado 
pela outra Casa do Congresso, colocou em realce esse 
ponto: 

"O ponto vital da propositura reside na 
questão da "minoria, que dirige a maioria". 
Ora, os órgãos de classe dos economistas sus
tentam que isso se daria, precisamente, se se 
adotasse a redação proposta pelo nobre Depu
tado Dayl de Almeida. E argumentam que, en
quanto o Estad9 do Rio tem 10.000 economistas, 
Mato Grosso tem apenas 1. 000, de sorte que ao 
igualar os votos de ambos os· Delegados Eleito
res, será a opinião da minoria igualada à da 
maioria. E, como a maior soma de votos dos 
Delegados pode coincidir com a minoria dos 
economistas representados, então será a mi
noria, que dirigirá a maioria, se for mantida a 
redação que confere um só voto a cada Dele
gado Eleitoral, na Assembléia de Delegados 
Eleitores. 

Consideramos procedente o argumento dos 
órgãos de classe, desde que o voto plural, obe
decida a proporcionalidade dos economistas 
registrados em cada Conselho Regional, não 
constitua um motivo de desestimulo para os 
Conselhos menores." 

com duas subemendas, que não d!zbm respeito 
a esse delicado ponto, esta Comissão declarou unani
memente constitucional e jurídico o substitutivo, 
acompanhando o nobre Relator, Senador Leite Cha
ves. As Comissões de Economia e de Finanças, tam
bém sem divergências, opinaram pela aprovação do 
aludido Substitutivo. 

4. Indo o Projeto a plenário, o nobre Senador 
Ruy Santos ofereceu emenda substitutiva, que, res
taurando os termos da iniciativa, pôs termo ao voto 
plural. 

Foi junto ao processo oficio dos Conselhos Fe
deral e Regionais de Economia, favorável ao Substi
tutivo da Comissão de Legislação Social. Além dos 
membros do Conselho Federal de Economia subscre-
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vem dito documento representantes dos Conselhos 
Regionais de São Paulo, Pernambuco, Bahia Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Distrito Federal, 
Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Sergipe, Espírito 
Santo e Goiás, além dos de Sindicatos e Associações 
Profissionais de Economistas dos Estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito 
Santo e Pará. Também ao processo foi apensado tele
grama, assinado pelo Presidente do Conselho Regional 
de Economia, da 1.• Região (Rio de Janeiro), plei
teando o restabelecimento da forma original do Pro
jeto, assinalando "a conveniência do critério demo
crático, que assegure a todos os Estados da Federação 
igualdade de votos na eleição dos membros do Con
selho Federal". 

5. Em seu segundo parecer, já agora sobre a 
emenda substitutiva de plenário, o ilustre Senador 
Leite Chaves opinou: 

"Dessa maneira manifestamo-nos pelo aco
lhimento integral do substitutivo, por ser cons
titucional e jurídico, ressaltando ainda que 
como lei instrumental satisfará melhor os seus 
fins de prover os órgãos direcionais do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Econo
mia." 

6. Meu voto é pela constitucionalidade e juridi
cidade da emenda substitutiva. O mérito da propo
sição cabe, a meu ver, à douta Comissão de Legisla· 
ção Social. Vale referir, aliás, que a proposição só 
veio, na primeira fase, ao exame desta Comissão, em 
face da disposição regimental que torna obrigatória a 
audiência deste órgão sempre que é oferecido subs
titutivo por qualquer congênere a projeto em curso. 
Salvo melhor juízo. 

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

VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR LEITE CHAVES 

O projeto originário da Câmara é de autoria do 
ilustre Deputado Dayl de Almeida, já examinado por 
esta Comissão e que ora volta a ser apreciado em 
razão de substitutivo apresentado no plenário pelo 
Senador Ruy Santos na sessão de 12 do corrente mês 
de agosto. 

Para esclarecimento dos Ilustres membros desta 
Comissão, faz-se necessária uma ligeira sinopse da 
tramitação do projeto e das alterações sofridas no seu 
curso. 

Na Câmara sofreu ele duas pequenas emendas, 
uma da Comissão de Constituição e Justiça e outra 
da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, 
emendas essas acolhidas em plenário, por unanimi
dade, sendo essa a razão pela qual, aqui no Senado, 
foi primeiramente examinado pela Comissão de Le
gislação Social onde sofreu emenda, somente vindo 
em seguida a essa Comissão onde outras emendas lhe 
foram introduzidas. 

Entretanto as emendas apresentadas na Comissão 
de Constituição e Justiça e por esta aceitas, foram de 
pequena monta, consistindo na substituição dos ter
mos "associados" por "registrados" em razão de sua 
melhor precisão terminológica. 

Em plenário o Ilustre Senador Ruy Santos ofe· 
receu emenda substitut!va, restabelecendo em suo. 
quase lnteirezo. o projeto vindo da Câmara. dos Depu
tados. Com Introdução de algumas expressões e su
pressão de outras melhorou Inequivocamente o pro-

jeto da Câmara a ponto de supormos que a Comissão 
de Legislação Social não teria apresentado emenda 
alguma se a matéria tivesse vindo com a disposição 
e clareza apresentadas pelo substitutivo ora exam!· 
nado. 

Ademais, o projeto da Câmara e ao qual o Senador 
Ruy Santos oferece a emenda dispõe apenas sobre 
matéria eleitoral. Isto é, a forma de provimento do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Eco
nomia. 

Como Instrumento legal, o substitutivo é mais 
conciso e preciso não entrando em conceituações e 
definições como faz a emenda da Comissão de Le
gislação do Senado. Reconhece-se que essa emenda da 
Comissão de Legislação Social é mais abrangente, 
como destacamos em nosso parecer anterior, mas o 
substitutivo ora examinado é mais processual, ofere
cendo menor margem para dúvidas e Interpretações, 
as quais, como se sabe, constituem na maioria das 
vezes fontes de divergências e contendas entre facções 
e chapàs que disputam eleições em órgãos c!asslstas. 

Dessa maneira manifestamo-nos pelo acolhimento 
integral do substitutivo, por ser constitucional e jurí
dico, ressaltando ainda que como lei Instrumental 
satisfará melhor os seus fins de prover os órgãos d!
reclonals do Conselho Federal e dos Conselhos Re
gionais de Economia. 

No substitutivo, todavia, notamos a omissão de 
duas palavras. Uma é a da palavra "feita" que deixou 
de constar do § 3.o do art. 8.0 e a outra é da palavra 
"composta" a ser !ncluida no art. 13. Ambas foram 
colocadas a lápis, no texto, para evitar a reprodução 
do equívoco na publicação do avulso ou no parecer 
da Comissão de redação. 

PARECER N." 165, DE 1977 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho. 
Trata-se de projeto aprovado na Câmara dos 

Deputados e que se propõe a alterar a legislação até 
então vigente, que regula a profissão de Economista, 
especialmente quanto aos critérios de escolha dos 
representantes do Conselho Federal de Economistas 
Profissionais, do quadro de dirigentes, bem assim co
mo estabelecendo a autonomia financeira e adminis
trativa do órgão. 

Por nós relatado nesta Comissão em outubro do 
ano próximo passado, opinamos pela aprovação do 
projeto, nos termos da Emenda Subst!tut!va que apre
sentamos naquela oportunidade. 

Encaminhando à douta Comissão de Constitui
ção e Justiça, ante a regra expressa do art. 101 do 
Regimento Interno, pronunciou-se esse coleglado pe
la constitucionalidade e jurld!cldade do Substitutivo, 
com a redação das Subemendas n.0s 1 e 2, CCJ, rela
tivamente às alíneas a e b do § 3.0 do art. 5.0 e ao 
§ 1.0 do art. 7.0 , respectivamente. 

Manifestaram-se favoravelmente à aprovação do 
projeto, na forma do Substitutivo, as Comissões de 
Economlo. e de Finanças. 

Incluída a matéria na Ordem do Dia e discutida 
na Sessão de 12 de agosto, determinou-se o seu 
retorno às Comissões designadas, em virtude da apre
sentação da Emenda n.0 1 - Substitutivo (de Ple
nário), de autoria do !lustre Senador Ruy Santos. 

Com o intuito de aprimorar o. proposição oriunda 
da Câmaro. dos Deputados, e tendo como ponto axial 
o estabelecimento de critério democrático e justo no 
que se respeito. à. rcpresento.tivldade da. classe, em 
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nosso parecer, adotada pela unanimidade dos mem
bros da Comissão de Legislação Social, esposamos a. 
tese em prol do voto plural, assim justificada naquela. 
peça: 

"O ponto vital da propositura reside na. 
questão da "minoria que dirige a maioria". Ora, 
os órgãos de classe dos Economistas sustentam 
que Isso se daria, precisamente, se se adotasse 
a redação proposta pelo nobre Deputado Dayl 
de Almeida. E argumentam que, enquanto o 
Estado do Rio tem 10.000 economistas, Mato 
Grosso tem apenas 1.000, de sorte que ao Igua
lar o voto de ambos os Delegados Eleitores, se
rá a opinião da minoria Igualada à da maioria. 
E, como a maior soma de votos dos Delegados 
pode coincidir com a minoria dos economistas 
representados, então será a minoria, que diri
girá a maioria, se for mantida a redação que 
confere um só voto a cada Delegado Eleitoral, 
na Assembléia de Delegados Eleitores." 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
da lavra do eminente Senador Leite Chaves, ofereceu 
ao substitutivo por nós apresentado, duas subemen
das, com a n!tida Intenção de aperfeiçoar o texto em 
discussão. A primeira cinge-se a substituir a expres
são "associados" por "registrados", eis que o ato de 
fll!ação ou vinculação do profissional com os Conse
lhos Regionais denomina-se "registro". A nosso ver, 
procede, à toda evidência, a referida subemenda n.0 

1-CCJ, que altera as alíneas a e b, do § 3.0 , do art. 5.0 

Ainda com relação à segunda subemenda nenhuma 
restrição opomos, pois a mesma encontra adequação 
perfeita com o princípio que adotamos como funda
mental para a disciplinação da escolha dos repre
sentantes da classe de economistas. 

Com efeito, a exigência do apoio de um número 
m!nimo de subscritores para o registro das chapas de 
candidatos traduz a aceitação expressa de uma par
cela de representados, evitando-se, assim, o registro 
de candidatos com nula ou desprezível significação 
dentro do quadro eleitoral. 

Quanto à Emenda. Subst!tut!va oferecida em Ple
nário pelo Insigne Senador Ruy Santos, somos obri
gados a reconhecer que a sua aceitação acarreta o 
enfraquecimento do próprio sistema de escolha demo
crática que se propõe adotar. Ora, o Substitutivo em 
exame, com raras modificações de cunho eminente
mente formal ou meramente gramatical, reproduz a 
redação do projeto or!g!nal. 

Assim sendo, cinge-se a proposição a um retorno 
à !n!c!at!va que se procura aprimorar, estabelecendo 
o critério proporcional, ou seja, a adoção do voto 
plural, que melhor se afina com o Interesse comum 
dos economistas profissionais, valorizando, dessarte, 
a vontade individual de cada membro. 

Por razões de ordem prática e tendo em vista o 
acelerado crescimento do número de participantes 
representados pelo Delegado-Eleitor, concluimos pela 
rejeição da Emenda Substitutiva n.0 1, de Plenário e, 
por conseqüência, pela manutenção da Emenda Subs
t!tutiva desta Comissão, com a redação das seguintes 
subemendas: 

SUBEMENDA 

!No art. 5.0 , § 3.o, alínea b, do Substitutivo CLS, 
dê-se a seguinte redação: 

b) de 2.001 (dois mil e um) até 5.000 (cinco 
m!l) registrados mais 1 (um) voto para cada 
grupo de 200 (duzentos) registrados, nas mes
mas condições da allnea anterior, desprezadas 
as !rações menores de 100 (cem) . 

SUBEMENDA 

Acrescente-se a alínea c ao § 3.0 do art. 5.0 do 
Substitutivo CLS, com a seguinte redação: 

c) de 5.001 (cinco mil e uml em diante, 
mais um voto para cada grupo de 500 (qu!nhen· 
tos) registrados, nas mesmas condições da all
nea a, desprezadas as frações menores de 250 
(duzentos e clnqüenta). 

:m o parecer. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976. -

Nelson Carneiro, Presidente - Jarbas Passarinho, 
Relator - Franco Montoro - Mendes Canale - Hen
rique de La Rocque. 

PARECER N.0 166, DE 1977 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Franco Montoro. 

Havendo recebido Emenda Subst!tutiva de Ple
nário, esta de autoria do Senador Ruy Santos, reter· 
na às comissões técnicas o Projeto de Lei n.0 45/75, 
da Câmara, que no Senado já lograra ser grande· 
mente aperfeiçoado, particularmente através de Subs· 
tltutlvo do senador Jarbas Passarinho, acolhido à 
unanimidade pela Comissão de Legislação Social e 
também pela Comissão de Economia, nesta com as 
subemendas propostas pela Comissão de Constitui· 
ção e Justiça. 

Manifestando-se de novo sobre a matéria, prlnc!· 
palmente sobre a referida Emenda Subst!tutiva n.O 1 
(de Plenário), o ilustre Senador Arnon de Mellb, na 
qualidade de relator nesta Comissão de Economia, 
pondera que a contribuição do Senador Ruy Santos 
estaria a aperfeiçoar ainda mais a proposição orl· 
glnal, "estruturando-a de maneira a adequá-la me
lhor à realidade profissional", motivo por que, em seu 
relatório de fls. e fls., recomenda a respectiva apro
vação com subemendas. 

Tal voto, em nossa opinião, não pode ser acolhi· 
do, sob pena de estarmos promovendo um flagrante 
retrocesso na legislação pertinente ao exercício da 
profissão de Economista, ao mesmo tempo que uma 
inequívoca desconsideração por tudo. quanto, na tra
mitação desta proposição, se logrou alcançar de obje
tlvidade 'e consenso. 

Com efeito, difícil é escapar à conclusão de que 
a referida Emenda de Plenário simplesmente faz to
da a questão voltar ao tratamento que lhe dava o 
projeto original do Deputado Dayl de Almeida, o que 
já foi convincentemente verberado em inúmeras ma
nifestações no âmbito desta Casa, por suas comls· 
sões técnicas. 

O Substitutivo do Senador Jarbas Passarinho, 
através do qual o projeto foi submetido à considera
ção do Plenário, continua sendo a melhor fórmula 
até aqui encontrada para definir, assim como para 
disciplinar a composição, funcionamento e atuação 
dos conselhos Federal e Regionais de Economia, res· 
saltáveis nele - Substitutivo Passarinho - conforme 
manifestação da Presidência atual do Conselho Fe· 
dera! de Economia, três pontos fundamentais, a saber: 

1.0 - Imunidade Tributária 

O Substitutivo de autoria do Senador Jarbas Pas
sarinho prevê Imunidade trlbutâr!a para os Conse
lhos Federal e Regionais de Economia, pois que levou 
em conta sua natureza autárquica, bem como as dls· 
posições contidas na Constituição Federal, art. 19, 
§ l.o; , 
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2.0 -Competência 

Ratifica a competência do Conselho Federal de 
Economia, órgão maior da classe, para a orientação e 
dlsc!pllnamento do exercício da profissão, atribuição 
essa já expressa, com toda propriedade e conveniên
cia, na Lei n.0 1.411/51. Efet!vamente, é competência 
originária de cada Conselho Federal Profissional dis
ciplinar a matéria respectiva, não se podendo atribuir 
à. enumeração de uma lei ou decreto, todos os casos 
e hipóteses, espécies, diferenciações e situações pro
fissionais, mormente em se tratando como no caso, 
de atlvldades desenvolvidas por economistas, ativ!
dades em constante e dinâmico desenvolvimento. 

3.0 - Processamento Eleitoral 

Consulta os Interesses mais prementes da catego
ria, da forma mais adequada possível. Com efeito, o 
corpo eleitoral é const!tuido pela massa dos economis
tas Inscritos nos Conselhos Regionais. 

Já a Emenda Substitutiva n.0 1, de Plenário, 
acrescentada das subemendas do relator da matéria 
nesta Comissão, Senador Arnon de Mello, por não 
atentar para os pontos fundamentais atrás referidos, 
impllca em lndisfarçada perda de autonomia do Con
selho Federal de Economia e, pois, em submissão po
litica de toda a classe. 

Com tais observações, manifesto o meu voto em 
Separado, contrário ao Parecer do Relator nesta Co
missão de Economia e, pois, contrário à. Emenda 
Substitutiva n.0 1 (de Plenário) de autoria do Sena
dor Ruy Santos. 

Somos pela aprovação da matéria nos precisos 
termos do substitutivo do Senador Jarbas Passari
nho, oferecido e acolhido na Comissão de Legislação 
Social, com as subemendas da Comissão de Constitui
ção e Justiça, allás já incorporadas ao dito Substitu
tivo, em conformidade com o novo voto do mesmo 
Senador Jarbas Passarinho. 

Sala das comissões, 1.0 de dezembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente em exercício - Franco 
Montoro, Relator - Agenor Maria - Ruy Santos -
Jarbas Passarinho - Roberto Saturnino. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ARNON 
DE MELLO: 

Retorna a esta Comissão o Projeto de Lei da Câ
mara n.O 45, de 1975, que altera dispositivos da Lei 
n. o l. 411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a 
profissão de Economista. 

Desta vez, para a apreciação da Emenda n.O 1, 
Substitutiva de Plenário, apresentada pelo llustre Se
nador Ruy Santos. 

Submetida à apreciação da douta Comissão de 
Constituição e Justiça, esta, ressaltando a competên
cia da Comissão de Legislação Social para examinar 
o mérito do assunto, concluiu pela constitucionalida
de e juridicidade da Emenda. 

A reformulação Institucional da profissão de eco
nomista visa a. adaptação desta ao processo de de
senvolvimento alcançado pelo País, tendo em vista a 
sua participação significativa nesse processo e a. 
absolescência das normas jurídicas que a disciplinam. 

A contribuição do eminente Senador Ruy Santos 
vem induzir o aperfeiçoamento do projeto, estrutu
rando-o de maneira a adequá-lo melhor à. realldade 
profissional. 

Cumpre destacar as considerações nesse sentido 
a.presm1tadas pelo Ilustre Senador Leite Chaves, na 
douta Comissão de Cc·nstitulção e Justiça: 

"Como instrumento legal, o substitutivo é 
mais conciso e preciso, não entrando em con
cei tunções e definições como faz a. emenda da 
Comissão de Legislação do Senado. Reconhece
se que essa emenda da. Comissão de Legislação 
Social c mais abrangente, como destacamos em 
nosso parecer anterior, mas o substitutivo ora 
examinado é mais processual, oferecendo me
ncr margem para. dúvidas e interpretações, as 
quais, como se sabe, constituem na maioria das 
vezes fontes de divergências e contendas entre 
facções c chapas que disputam eleições em ór
gãos classistas. 

Dessa maneira, manifestamo-nos pelo aco
lhimento integral do substitutivo, por ser cons
titucional e jurídico, ressaltando ainda que co
me lei Instrumental satisfará melhor os seus 
fins de prover os órgãos direclonals do Conse
lho Federal e dos Conselhos Regionais de Eco
nomia." 

Realmente, a precisão e lógica. com que o Substi
tutivo engloba a proposição nos leva a considerá-lo 
oportuno e conveniente, ressalvados os aspectos tra
balhistas e previdenciários, cujo exame cabe natu
ralmente à. Comissão de Legislação Social. 

No que compete a esta Comissão, nada temos a 
obstar com respeito à matéria aqui tratada, pois, 
mesmo que na. prática, após transformada em Lei, 
surjam algumas contradições, estas serão de menos 
repercussão no tocante à. realidade sócio-econômlca 
do Pais, do que as que existem atualmente, tendo em 
vista as j i superadas dispcslções da Lei n.O l. 411/51. 

Do exposto, somos pela aprovação da Emenda 
Substitutiva, apresentada em Plenário, com as seguin
tes subemendas que apresentamos: 

Dê-se ao Art. 3.0 da Emenda n.0 1 - Substitutivo 
de Plenário - a seguinte redação: 

Art. 3.0 O art. 8.0 e seus parágrafos da Lei n.O 
l. 411, de 13 de agosto de 1951, passam a vigorar com 
as seguintes redações: 

''Art. 8.0 O Conselho Federal de Economia 
CCFEl será constituído pelos representantes 
dos Conselhos Regionais, ficando estabelecido 
que essa. representação corresponderá a 1 (uml 
titular e seu respectivo suplente para cada Con
selho Regional. 

§ 1.0 Somente poderão ser eleitos para In
tegrar o Conselho Federal de Economia, como 
Conselheiros efetivos ou suplentes, os Economis
tas que tenham mais de 5 (cinco) anos de re
t:istro em Conselho Regional e que se encon
trem investidos em mandatos de Conselheiros 
R.egionals efetlvos ou de suplentes ou que hajam 
anteriormente cumprido tais mandatos lnte
b'Talmente. 

§ 2.0 O Presidente e Vice-Presldente do 
órgão serão escolhidos pelo Plenário, entre os 
membrcs efetivos eleitos. 

§ 3.0 O Presidente e o Vice-Presidente te
rão mandato de um ano, permitida a reeleição 
por mais dois períodos consecutivos, condicio
nada sempre a duração destes à do respectivo 
mandato como Conselheiro. 

§ 4.0 A substituição de qualquer membro 
seró. pelo suplente, na ordem dos votos obtidos. 
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§ 5.0 Ao Presidente competirá a adminis
tração e representação legal do órgão." 

Dê-se ao art. 6.0 da Emenda n.O 1 - Substitutivo 
(de Plenário), a seguinte redação: 

Art. 6.0 O art. 13 da Lei n.0 1.411, de 13 de agos
to de 1951, passa a glrora, juntamente com os pará
grafos que por este a ele são Incorporados, com a se
guln te redação: 

"Art. 13. Os membros de cada Conselho 
Regional de Economia (CR.EJ serão eleitos, atra
vés de chapas pelos Economistas neles regis
trados e quites com suas anuidades. 

§ 1.0 Para Integrar os COnselhos Regionais 
de Economia só poderão ser escolhidos profis
sionais da categoria com mais de 5 (cinco) anos 
de registro efetlvo comprovado em órgão de fis
calização profissional e que não tenham sofri
do quaisquer tipos de sanção. 

. § 2.0 As chapas conterão, obrigatoriamen
te, as assinaturas dos que as Integrem. 

§ 3.0 O registro das chapas será concedido, 
em cada Conselho Regional de Economia CCREJ, 
a requerimento do número de Economistas que 
o respectivo Regimento fixar. 

§ 4.0 Os sindicatos e associações profissio
nais de economistas poderão requerer, em suas 
áreas jurisdicionais, o registro de chapas a re
querimento, apenas, dos respectivos presiden
tes. 

§ 5.0 Cada Conselho Regional de Econ:>mia 
(ORE) fixará os prazos eleitorais, devendo as 
eleições se reallzarem pelo menos trinta (30) 
dias antes da data em que expirarem os man
datos e o registro das chapas eleitorais será 
realizado até 10 (dez) dias antes do dia mar
cado para as eleições." 

Senador Amon de Mello, 

PARECER N.0 167, DE 1977 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Saldanha Dem 
Em face da apresentação da Emenda de Plenário 

n.O 1 - Substitut!va., da lavra do eminente Senador 
Ruy Santos, volta a esta. comissão de Finanças o 
Projeto de Lei da. Cãmara n.0 45, de 1975. 

A proposição mereceu aprofundado exame das 
Comissões Técnicas do Senado Federal, sendo consi
deravelmente aperfeiçoado. Nesta Comissão proferi
mos o Parecer n.0 527, de 1976, onde concluímos pela 
aprovação do Substitutivo da Comissão de Legislação 
Social, com as duas subemendas oferecidas pela Co
missão de COnstltruição e Justiçá. 

Examinando a Emenda do ilustre Senador Ruy 
Santos, a douta Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela sua con.stituclonalldade e j uridlcidade. 

Realmente, há necessidade de atuallzação das 
normas legais que regulam a profissão de economista 
e a Emenda do Senador Ruy Santos aperfeiçoa o p~ro
jeto especialmente no que se refere ao voto Plural. 
Trata-se de texto mais preciso que, sem entrar em de
finições, garante interpretação adequado à matéria, 
evitando divergências prejudiciais ao funcionamen
to do Consellio. 

Entendemos que a Iniciativa do Ilustre Senador 
Ruy Santos atenderá plenamente ao melhor funcio
namento dos órgãos representativos da Classe dos 
Economisto.s, 

Sob o aspecto que cabe a esta Comissão exami
nar, destacamos que o § 1.0 do art. 1.0 da Emenda 
n.O 1, de Plenário, assegura a autonomia administra
tiva e financeira do Conselho Fed·eral de Economia 
e dos Conselhos Regionais de Economia. 

Merece destaque a inovação contida no art. 8.0 
da Emenda, que prescreve o prazo de 90 (noventa) 
dias para que o Poder Executivo proceda à classifi
cação dos Conselhos Federal e Regionais de Econo
mia, para os efeitos da Lei n.O 5. 708, de 4 de outubro 
de 1971, que dispõe sobre a gratificação pela partici
pação em órgãos de deliberação coletiva e prevê sua 
classificação tendo em vista a hierarquia, a Impor
tância, as atribuições e as responsabilidades dos Con
selhos. 

Julgamos, assim, oportuno e conveniente o esta
belecimento d'e prazo para a classificação dos Conse
lhos, pois, com Isto, se evitará demora prejudicial ao 
funcionamento desses órgãos de deliberação coletiva . 

Ante as ~azões expostas, opinamos pela aprova
ção da Emenda n.O 1, de Plenário. 

Sala das Comissões, em 5 de maio de 1977. -
Paulo Brossard, Presidente - Saldanha Dem, Rela
tor - Ruy Carneiro - Evandro Carreira - Wilson 
Gonçalves - Lourival Baptista - Ruy Santos - Ale
xantiTe Costa - Danton Jobim - Evelásio Vieira. 

PARECERES N.os 168 E 169, DE 1977 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 

G, de 1977 (n.0 84-B, de 1977, na Câmara 'dos 
Deputados), que "aprova o texto do Acordo pa
da Utilização de Estações Costeiras e de Navios 
na Região Amazôruca, assinado entre a Repú
'lllica Feder:l.tiva do Brasil e a República do Pe
ru, a bordo do navio da. Armada Peruana, 
'Ucayall, fundeado no P.io Amazonas (SoU
mões), na linha de fronteira brasileiro-perua· 
na, em 5 de novembro de 1976". 

PARECER N.O 168, DE 1977 

Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Esta Comissão é ·Chamada a opinar sobre o Pro
jeto de Decreto Legislativo n.0 6, de 1977, que apro
va o "Acordo para Utilização de Estações COsteiras e 
de Navios na Região Amazônica, assinado entre a 
República Federativa do B~asll e a República do 
Peru, a bordo do navio da Armada Peruana Ucayall, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na Unha de 
fronteira bras!le!ro-peruana, em 5 de novembro de 
1976". 

A matéria é oriunda da Mensagem Presidencial 
n.O 360, de 1976, que se faz acompanhar de Exposi
ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Re
lações Exteriores. O referido d{)cumento esclarece que 
o a,cordo em questão tem por flnnl!dad~ principal 
''prover o Rio Am!azonas dos meios de telecomunica
ções necessário~ à segurança e de apoio à navegação 
fluvial na regiao". 

Justificando a relevância do Acordo acrescenta o 
Chanceler: 

"Ao consldetar a Importância e os proble
mas de ordem técnica da navegação no Rio 
Amazonas, o Acordo procura, através da coope
ração bilateral brasllelro-peru:ma, colocar a 
serviço dos transpor.tes fluviais na região os 
modernos recursos <la tecnologia no cr::npo das 
telecomunicações.'' 
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O presente :JJto lntemaclonal, de natureza emi
nentemente técnica, define em seu art. 1.0 os termos 
empregados no texto. 

Já o art. 2.0, que trata da execução do ajuste, de
termina que as respectivas cláusulas serão apllcad·as 
a todas as estações costeiras existentes, devendo as 
Partes Contratantes obter a necessária coordenação 
antes de licenciar qualquer outra estação. 

As especificações técnicas dos equlpmnentos 
transmissores a serem utilizados vêm definidos no 
art. 3.0 

A fim de assegurar uma perfeita coordenação 
entre as autoridades dos dois Pafses, é previsto o in
tercâmbio peródlco das "listas de estações existen
tes", com as respectivas características, bem como a 
troca regular de Informações a respeito das causas 
das Interferências prejudiciais às comunicações. 

li: facultado a qualquer das Partes Contratantes 
lnspecionar as estações d'e navios da outra quando 
a mesma tenha cometido alguma Irregularidade. 

No que tange à tarifação dos serviços prestados, 
determina o art. 8.0 que as Entidades Operadoras 
estabeleçam os preços, submetendo-se em seguida à 
ratificação das Partes Contratantes. 

Por se tratar de matéria técnica, o mérito do ato 
Internacional em exame deverá ser apreciado pela 
douta Comissão de Transportes. 

No que cabe a esta COmissão examinar, cumpre 
esclarecer que o Acordo se reveste das formalidades 
de praxe, tendo sido respeitado o principio de reci
procidade de tratamento em todas as suas cláusulas. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo 
da outra Casa do congresso Nacional. 

Sala das Comissões, em 4 de maio de 1977. -
Magalhães Pinto, Presidente - Luiz Cavalcante, Re
lator - Saldanha Derzi - Marcos Freire - Amon 
de Mello - Leite Chaves - Joio Calmon - José 
Sarney. 

PARECER N.0 169, DE 19'77 

Relator: Senador Adalberto Sena 
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro

jeto de Decreto Legislativo n.0 6, de 1977, oriundo da 
Câmara dos Deputados, que "aprova o texto do Acor
do para Ut!llzação de Estações Costeiras e de Navios 
na Região Amazônlca, assinado entre a República Fe
derativa do Brasll e a República do Peru, a bordo 
do navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado no 
Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira bra
sileiro-peruana em 5 de novembro de 1976". 

O objetlvo do presente acordo, segundo a Exposi
ção de Motivos do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, é "prover o Rio Amazonas dos meios de 
telecomunicações necessários à segurança e de apoio 
à navegação fluvial na região". 

O Acordo, composto de II artigos, após definir os 
termos empregados, delimita a região em que será 
aplicado, dá as especificações técnicas e operacionais, 
fixa o procedimento em caso de Interferência preju
dicial e disciplina a lnspeção das estações de navios 
e a tarifação dos serviços. 

O presente ato Internacional versa matéria emi
nentemente técnica do campo das radiocomunicações. 
No âmbito da competência regimental desta Comis
são, verifica-se que nenhum dos dispositivos do texto 
atenta contra a segurança ou soberania da Nação. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do texto na 
.torma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da 
outra Casa do Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, em 6 de mala de 1977. - Vir
gílio Távora, Presidente, eventual - Adalberto Sena, 
Relator - Agenor Maria - Alexandre Costa. 

PARECERES N.•• 170 e 171, de 1977 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.• 2, 
de 1977 (n.0 82-B, de 1977, na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o texto do Convênio sobre 
Transportes Fluviais, flnnado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Peru, a 
bordo do navio da Annada Peruana Ucayal!, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões) na li
nha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de 
novembro de 1976". 

PARECER N,0 170, de 1977 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lulz Cavalcante 

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 2, de 1977, que "aprova o texto do Con
vênio sobre Transportes Fluviais, firmado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República do Peru, 
a bordo do Navio da Armada Peruana, Ucayali, fun
deado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fron
teira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976". 

A matéria, oriunda da Mensagem Presidencial n.0 

357, de 1976, de conformidade com o disposto no arti
go 44, inciso I, da Constituição, é da comp·etêncla do 
Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados o 
Convênio foi aprovado, após receber parecer favo~ 
rável das Comissões de Constituição e Justiça, Rela
ções Exteriores e Educação e Cultura. 

A Exposição de Motl vos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores esclarece que o ato 
Internacional em apreço "foi concluído de acordo 
com a politica brasileira de atribuir, no transporte 
bllateral marítimo e fluvial, prioridade às bandeiras 
nacionais dos paises diretamente Interessados". Res
saltando o Interesse brasileiro na matéria, conclui o 
Chanceler afirmando que "o Governo, ao determinar 
a divisão de carga na proporção de 50/50, Institui-se 
em mais um Instrumento de estimulo à Marinha Mer
cante nacional". 

A divisão de cargas, para fins do presente acordo 
será feito com base na quantidade de valor de frete 
existente bem como na tonelagem ou volume, de ma
neira a propiciar uma justa divisão de carga trans
portada. 

li: prevista a cessão da quota de transporte por 
uma das partes contratantes à outra quando não 
existir capacidade de carga disponivel para realizar o 
frete. Faculta-se ainda o arrendamento de embarca
ções, no caso de escassez, devendo ser dada prioridade 
a navios da própria bandeira e, em falta destes, a 
navios da outra Parte Contratante. 

As autoridades competentes dos respectivos pai
ses caberá designar os armadores autorizados a ope
rar no tráfego fluvial. Estes, por sua vez, deverão ela
borar um "Acordo de Tarifas e Serviços" que será 
devidamente submetido à consideração das autorida
des nacionais. 

A douta Comissão de Transportes deverá exami
nar o mérito técnico do presente Acordo, sobretudo 
no que diz respeito à sua adequação à politica na
clonai de fretes. 
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O presente ato internacional é mais um dos !nú
meros que foram firmados por ocasião do encontro 
entre os Presidentes dos dois países no final do ano 
passado e tem por obj etivo criar um instrumento dis
ciplinador das relações comerciais entre as nações. 

No âmbito desta Comissão, nada há. que possa 
ser oposto ao Acordo sob exame, razão pela qual somos 
pela sua aprovação, nos termos do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 4 de maio de 1977. - Ma
galhães Pinto, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator 
- Saldanha Derzi - Otto Lehmann - Marcos Freire 
- José Sarney - Arnon de Mello - Itamar Franco -
Leite Chaves - João Calmou. 

PARECER N.0 171, de 1977 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

Relator: Senador Lwz Cavalcante 

1. Originária do Poder Executivo e consoante o 
preceito estabelecido no Item I do art. 44 da Consti
tuição Federal, a Mensagem n.0 357, de 1976, submete 

· à consideração do Congresso Nacional o texto do Con
vênio sobre Transportes Fluviais, firmado entre o 
Bras!! e o Peru, em 5 de novembro de 1976. 

2. Na Exposição de Motivos, o Ministro das Re
lações Exteriores esclarece que o Convênio em apreço 
foi concluído de acordo com a política bras!lelra de 
atribuir, na distribuição das cargas de intercâmbio, 
prioridade às bandeiras nacionais dos países dlreta
mente Interessados. 

Além dessa cláusula sobre a prioridade dos países 
contratantes às bandeiras nacionais, convém destacar 
do texto em exame: 

"As partes contratantes tomarão as medi
das necessárias para assegurar o transporte 
fluvial da carga a que se refere o artigo I, feito 
em partes Iguais, em ambos sentidos do tráfego 
e em navios ou embarcações bras!lelros e pe
ruanos. A divisão de cargas se fará com base 
na quantidade de valor frete existente e tam
bém considerando a tonelagem ou volume, de 
maneira que exista uma justa divisão da carga 
transportada." (Art, m.) 

Pelo artigo II, o transporte a granel de petróleo 
e seus derivados fica excluído do "Acordo de Tarifas 
e Serviços, mantendo-se, contudo, o princípio de re
ciprocidade nas reservas dessas cargas". 

3. Do ponto de vista da _POlítica nacional de 
transportes, convém pedir atençao para o fato de que 
o presente Instrumento está em consonância com as 
dlretrlzes de contornar os óbices opostos à Marinha 
Mercante bras!lelra, por conferências Internacionais 
de fretes, estas que sempre tentam confundir liberda
de de navegação com liberdade de angariar cargas. 
Destarte, somente com a proteção estatal é possível 
evitar a concorrência ruinosa, a guerra de fretes e, 
simultaneamente, estimular a Indústria de construção 
naval, já que esse mercado de transportes possui ca
racterísticas oligopolitlcas. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto de decreto legislativo sob exame. 

Sala das Comissões, em 6 de maio de 1977.- Lou
rival Baptista, Presidente - Lulz Cavalcante, Relator 
- Alexandre Costa - Mattos Leü.o - Braga Junlor. 

PARECERES N.0 • 172, 173 e 174, de 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 209, 
de 1976, que "acrescenta parágrafo ao artigo 9.0 

da Lei n,o 5. 890, de 8 de junho de 1973, que al
tera a Legislação de Previdência Social, e dá 
outras providências". 

PARECER N.0 173, de 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Nelson Carneiro 

o !lustre Senador Jarbas Passarinho oferece à 
consideração do Congresso Nacional projeto de lei, vi
sando a acrescentar ao artigo 9.0 da Lei n.0 5.890, de 
8 de junho de 1973, que altera a Legislação da Previ
dência Social, parágrafo 3.0 assim redigido: 

"§ 3.o Os períodos em que os trabalhado
res Integrantes das categorias profissionais en
quadradas neste artigo permanecerem licen
ciados do emprego ou atlvldade, desde que para 
exercer cargos de Administração ou de Repre
sentação Sindical, serão computados para efei
to de tempo de serviço pelo regime da Aposen
sentadorla Especial, na forma da regulamenta
ção expedida pelo Poder Executivo." 

Vale reproduzir a justificação oferecida pelo emi
nente parlamentar paraense: 

"As categorias profissionais enfrentam séria 
dificuldade para promover a renovação de seus 
quadros dirigentes, pois a administração sin
dical, além das suspeitas que engendra em pes
soas preconceltuosas, acarreta prejuízos e res
trições de toda ordem. 

Uma dessas desvantagens está situada no 
campo da remuneração. Por força de dispositivo 
regulamentar, o dirigente sindical não pode, 
como ocorre por exemplo entre os portuários, 
exercer cargos de chefia ou gratificados, exa
tamente os que proporcionam maiores possibi
lidades de remuneração. Como, ademais, não 
percebem gratificação compatível com a res
ponsab!Udade assumida, para Indenizar a per
da temporária de salários, fácil será avaliar a 
relutância e os Inconvenientes da Investidura 
sindical, ao que se soma a sua exclusão do re
gime de aposentadoria especial, o que decorreu, 
de reconhecimento explícito da SUNAMAM, de
pois da Revolução de 64, quando as operações 
de serviço de estiva foram consideradas de na
tureza penosa, proporcionando a aposentadoria 
aos 25 anos de serviço, Independentemente da 
'idade do trabalhador. 

Excluir o dirigente sindical dessa vanta
gem, que é uma conquista da Revolução, é uma 
injustiça, que redundará, ainda mais, no desin
teresse dos sindicalizados, pelas funções de dl
reção em seus sindicatos." 

Os mais rigorosos exegetas do texto constitucional 
poderiam Indagar se a concessão da aposentadoria 
especial a esses trabalhadores não Importaria em au
mento de despesa, sem a correspondente Indicação da 
receita. No caso, porém, esse rigor seria exagerado, 
eis que a aposentadoria especial já é prevista pela 
lei citada (art. 9.0 ), quando os serviços forem consi
derados penosos, Insalubres ou perigosos, por decreto 
do Executivo. 
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Meu voto, assim, é pela constltucional!d::tlle, juri
dicidade e aprovação do Projeto. 

Sala da.s Comissões, em 2 de setembro de 1076. -
Accioly Filho, Presidente - Nelson Carneiro, Relator 
- Leite Chaves - Henrique de La Roeque - Heitor 
Dias - José Lindoso - Franco Montoro - Gustavo 
Capanema. 

PARECER N.0 173, DE 1977 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador 
Jarbas Passarinho, objetiva, através do acréscimo de 
paragrafo ao art. 9.0 da Lei n.0 5. 890, de 8 de junho 
de 1973, computar, para efeito de tempo de serviço 
pelo regime da Aposentadoria Especial, os períodos 
em que os trabalhadores integrantes das categorias 
profissionais sujeitas a trabalho penoso, insalubre 
ou perigoso, permanecerem licenciados do emprego ou 
atlvidade, desde que no exercício de cargos de Admi
nistração ou de Representação Sindical. 

Como se sabe, a aposentadoria especial a que 
alude o referido dispositivo de Lei acima mencionado, 
é concedida ao segurado que, contando no mínimo 
cinco anos de contribuição, tenha trabalhado um de
terminado período (15, 20 ou 25 anos, conforme o 
caso) em atividade sob a influência de agentes físi
cos, químicos ou biológicos adversos com risco para a 
sua integridade física ou que exija o dispêndio de 
grande esforço físico. 

Em abono da sua proposição, o ilustre Autor sus
tenta que "as categorias profissionais enfrentam sé
ria dificuldade para promover a renovação de seus 
quadros dirigentes, pois a administração sindical, 
além das suspeitas que engendra em pessoas precon
ceituosas, acarreta prejuízos e restrições de toda or
dem. 

Uma dessas desvantagens está situada no campo 
da remuneração, por força de dispositivo re~::ulamen
tar, o dirigente sindical não pode, como ocorre por 
exemplo entre os portuários, exercer cargos de chefia 
ou gratificados, exatamente os que proporcionam 
maiores possib!lldades de remuneração. Como, ade
mais, não percebem gratificação compatível com a 
responsabllidade assumida, para indenizar a perda 
temporária de salários, fácll será avaliar a relutfmcia 
e os inconvenientes da investidura sindical, ao que se 
soma a sua exclusão do regime de aposentadoria es
pecial, o que decorreu, de reconhecimento explicito 
da SUNAMAN, depois da Revolução de G4, quando as 
operações de serviço de estlvn foram consideradas de 
natureza penosa, proporcionando a aposentadoria aos 
25 anos de serviço, independentemente da idade do 
trabalhador". 

Ni.io obstante o fato do dirigente sindical nüo po
der ser despedido ad nutum pelo empreg-ador, en
quanto perdurar o. sua investidura, e mesmo até um 
:mo depois de deixar o cargo, a verdade é que a perda 
temporário. de salarios e a sua exclusftO do rc~mc ele 
aposentadorin especio.l, somadas a outro:; inconve
nientes, tem, no Brasll, concorrido para desestimular 
possíveis candidatos a tais cargos, com reflexos da
nosos sobre o desenvolvimento do sindic:tlismo cm 
nosso Pais. 

A vista do exposto, c como a medida ora propostn. 
visa 11 dar meios a que o Sindicato cumpra a sun. 
prccípua finalidade de órgão de cola!Jor:u:üo elo Poder 

Público, sem prejuizo de sua autonomia, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n.O 209, de 
1976. 

Sala. das Comissões, 25 de novembro de 1976. -
Nelson Carneiro, Presidente - Franco Montoro, Re
lator - Jarbas Passarinho - Jessé Freire - Hen
rique de La. Rocque - Donúcio Gondim. 

PARECER N.0 174, DE 1977 

Da. Comissão de Finanças 

Relator: Senador Danton Jobim 

O projeto em análise, de autoria do llustre Se
nador Jarbas Passarinho, tem por escopo estender 
aos trabalhadores licenciados em razão do exercício 
de cargos de Administração ou Representação Sindi
cal, o cômputo dos períodos naqueles cargos, para 
efeito de tempo de serviço pelo regime da Aposenta
doria Especial prevista no art. 9.0 da Lei n.0 5. 890, 
de 1973. 

Merecendo pareceres das doutas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação Social, con
clusivos pela constitucionalidade e juridicidade e pela. 
aprovação, respectivamente, cabe-nos, nesta oportu
nidade, o exame do aspecto financeiro. 

É inegável a propriedade da medida em face dos 
princípios que devem nortear a politica sindical, es
pecialmente daquele que visa a proporcionar a aber
tura da dlreção sindical ao maior número de traba
lhadores. 

Trata-se de norma de amparo ao trabalhador de
dicado às atlvidades sindicais, proporcionando-lhe a 
contagem do tempo de afastamento de seu emprego 
para a concessão da aposentadoria especial em ra
zão de trabalho' em serviços penosos, perigosos ou ln
salubres. 

Tal providência, cumpre ressaltar, não acarreta 
aumento da despesa e suas repercussões de ordem fi. 
nancelra tornam-se irrelevantes em razão do reduzido 
número de segurados da Previdência Social a serem 
beneficiados. 

Com efeito, consoante já se manifestou a Comis
são de Constituição e Justiça, não há como se falar 
em aumento de despesa sem correspondente indica
ção da receita, dado que a referida aposentadoria 
especial j a se encontra instituída pela lei. 

Ademais, o afastamento temporário do trabalha
dor não exclui o recolhimento mensal da contribui
ção previdenciária. 

Inexist!ndo, destarte, qualquer óbice de natureza 
financeira, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. - Paulo 
Brossard, Presidente - Danton Jobim, Relator -
Evelásio Vieira - Alexandre Costa - Ruy Santos -
Lourival Baptista - Eva.nd.ro Carreira. - Wilson 
Gonçalves - Ruy Carneiro - Saldanha. Derzi. 

PARECERES N.o• 175 E 176, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 7, 
de 1977 (n.0 2,556, de 1976, na origem), que 
"d{, nova redação aos arts. 2.0 e 3,0 do Decre· 
to-lei n.0 1. 016, de 21 de outubro de 1969, que 
"dispõe sobre o pagamento de serviços indus
tri:Lis ou comerciais prestados por órgãos vin· 
culados ao Ministério dos Transportes". 
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PARECER N.0 175, DE 1977 

Da Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

Relator: Senador Ma.ttos Leão 

O presente projeto, originário do Poder Executivo, 
visa a ampliar a isenção de pagamento de preços 
públicos cobrados por entidades que operam nas ati
v!dades transportadoras, bem assim a de taxas vin
culadas a esses serviços. 

Especificamente, modifica a redação do art. 2.o, 
letra b, item IV, e do art. 3.0 do Decreto-lei n.o 1.016, 
de 1969, que dispõe sobre os Ingressos das aludidas 
empresas. 

Na primeira alteração (art. 2.0 ), o projeto estende 
a !sençao de cobrança de tarifas a instituições pri
vadas, no caso em que estas prestem serviços de in
teresse social A alteração do art. 3. o refere-se ape
n!l-s à substituição de designação da Taxa de Remo
çao da Marinha Mercante, que, atualmente, é de 
AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante, consoante o que estabelece um 
decreto-lei ulterior ao que ora se pretende modificar 
<Decreto-lei n.0 1.142, de 1970). 

2. A Exposição de Motivos Informa que: 
"O anteprojeto resulta das conclusões a 

que chegou o Grupo de Trabalho constituído 
para propor as modificações a serem Introduzi
das no mencionado decreto-lei, a fim de solu
cionar a situação exposta a Vossa Excelência, 
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro dos Trans
portes, na Exposição de Motivos n.o 18, de 10 
de junho de 1974. 

A solução consubstanciada no anteprojeto 
em apreço segue a orientação básica de que a 
prestação de serviços comerciais e industriais 
solicitados a qualquer órgão ou entidade do 
M!n!stér!o dos Transportes deve ser sempre 
remunerada. 

Assim, a manutenção da dispensa Integral 
de pagamento das tarifas por serviços presta
dos, da Taxa de Melhoramento dos Portos e do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Ma
rinha Mercante será mantida apenas nos casos 
em que o texto vigente não tem suscitado dúvi
das na sua aplicação, nem vem constituindo 
preocupação para o Ministério dos Transportes, 
como se apura da citada Exposição de Motivos 
n.0 18/74. 

A nova redação sugerida para o art. 2.0 , 

!tem IV, letra b, condiciona a dispensa do pa
gamento, não só da tarifa remuneratórla dos 
serviços, mas também das demais taxas e adi
clonais, nos casos de "comprovada exigência do 
bem comum", à ocorrência, concomitante, de 
determinados requisitos. 

Na outra hipótese prevista na atual alí
nea b, do dispositivo citado, a da segurança 
nacional, a dispensa fica limitada somente à 
Taxa e ao Adicional referidos no !tem 5. 

Ao mesmo tempo, para evitar dúvidas na 
sua aplicação, a nova alínea b reconhece npe
nas como necessârins à segurnnça nacional as 
Importações sujeitas ao regime especial de Lei 
n.0 4. 731, de 14 de julho de 1965, e à movi
mentação, nos portos nnclonnls, dos produtos, 
bens, materiais e equlpnmentos que tiverem 
caracterist!cns s!mllnres aos de que trnta essa 
Lei." 

3. Do ponto de vista da politica nacional de 
transportes, cumpre apenas aduzir que se trata de 
ajuda financeira prestada a entidades privadas, uma 
vez que a Isenção não está vinculada a programa de 
)Jenefíclos fiscais concedidos no caso de reexportação 
(drawback). Cogita-se, por conseguinte, de um subsi
dio, ou melhor, de cortes na receita sem os corres
pondentes na despesa, sequer o principal, o corte nos 
"custos-tempo", estes que pressionam a ativldade 
transportadora no sentido de minimizar a ociosidade 
do material flutuante e dos equipamentos portuários, 
matéria que será melhor examinada pela Comissão de 
Finanças. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto. 

Sala das comissões, 29 de março de 1977. - Lou
rival Baptista, Presidente - Ma.ttos Leão, Relator 
- Wilson Gonçalves - Braga Júnior. 

PARECER N.o 176, DE 1977 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Wilson Gonçalves 
O Senhor Presidente da República submete à 

consideração do Congresso Nacional, ante o disposto 
no art. 51 da Constituição, projeto de lei que dá nova 
redação aos arts. 2.o e 3.0 do Decreto-lei n.O 1.016, 
de 21 de outubro de 1969, que "dispõe sobre o paga
mento de serviços Industriais ou comerciais prestados 
por órgãos vinculados ao Ministério dos Transportes". 

A Mensagem Presidencial está acompanhada de 
Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Es
tado Chefes do Gabinete Militar e da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, que assim 
se expressam: 

"A solução consubstanciada no anteprojeto 
em apreço segue a orientação básica de que a 
prestação de serviços comerciais e Industriais 
solicitados a qualquer órgão ou entidade do Mi· 
nlstérlo dos Transportes deve ser sempre re
munerada. 

:Assim, a manutenção da dispensa integral 
de pagamento das tarifas por serviços presta
dos, da Taxa de Melhoramento dos Portos e do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Ma
rinha Mercante será mantida apenas nos casos 
em que o texto vigente não tem suscitado dúvi
das na sua aplicação, nem vem constituindo 
preocupação para o Ministério dos Transpor
tes, como se apura da cl tada Exposição de Mo
tivos n.o 18/74. 

A nova redação sugerida para o art. 2.0 , 

Item IV, letra b, condiciona a dispensa do 
pagamento, não só da tarifa remuneratória dos 
serviços, mas também das demais taxas e adi
clonais, nos casos de "comprovada exigência 
do bem comum", à ocorrência, concomitante, 
de determinados requisitos. 

Na outra hipótese prevista na atual alí
nea b do dispositivo citado, a de segurança na
cional, a dispensa fica limitada somente à Taxa 
e ao Adicional referidos no Item 5. 

Ao mesmo tempo, para evitar dúvidas na 
sua aplicação, a nova nlinea b reconhece ape
nas como necessárias à segurança nacional as 
importações sujeitas ao regime especial de Lei 
n.0 4. 713, de 14 de julho de 1965, e à movimen
tação, nos materiais e equipamentos que tive
rem características similares aos de que trata 
essa lei." 
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A isenção de taxas portuárias se dá, em face da 
nova redação, nos casos de comprovada exigência do 
bem comum e mediante ocorrência de certos requisi
tos. 

Concluindo sua tarefa o Grupo de Trabalho pro
curou restringir ao mínimo os casos de Isenção. 

A Exposição de Motivos esclarece plenamente os 
aspectos essenciais que levaram o Governo a propor 
nova redação para os dispositivos acima referidos. 

Em princípio, os serviços comerciais e Industriais 
prestados por órgão ou entidade do Ministério dos 
Transportes devem ser remunerada. A isenção ocor
rerá quando se tratar de operação de interesse da 
segurança nacional ou comprovada exigência do bem 
comum. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela 
aprovação do projeto de lei em exame. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. - Paulo 
Brossa.rd, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator 
- Louriva.I Baptista. - Ruy Santos - Eva.ndro Car
reira - Ruy Carneiro - Evelásio Vieira. - Alexandre 
Costa - Da.nton Jobim. 

PARECERES N.0s 177 E 178, DE 1977 
Sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.0 9, de 

1977 (n,o 3 .036-B, de 1976, na. Casa. de origem), 
que "autoriza o Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal - ffiDF - a. permutar o 
imóvel que menciona". 

PARECER N.0 177, DE 1977 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Evelásio Vieira 

O presente Projeto de Lei é de Iniciativa do Po
der Executivo. Velo ao Senado Federal, nos termos do 
art. 51 da Constituição, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Ministro de Estado da Agricultura. 

2. Pelo art. 1.0 , o Instituto Braslle!ro do Desen
volvimento Florestal - IBDF - é autorizado a per
mutar imóvel de sua propriedade por outro, perten
cente ao património do Estado de Santa Catarina, 
sendo as seguintes as características dos dois bens 
objetos da permuta: 

a.) imóvel do IBDF: área de 149.880m~ e 
acessões implantadas, com localização no Mu
nicípio de Itajaí, à Rua Uruguai; 

b) imóvel do E.~tado de Santa Catarina; 
área de 213. 771,80m2, situado no Município de 
Florlanópol!s, possuindo benfe! to rias. 

3. De acordo com a Exposição de Motivos do Mi
nistro da Agricultura, a permuta é essencial, por
quanto vai permitir os seguintes benefícios: 

1. a implantação do ca.mpus da Fundação 
de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale do 
Itajaí, pelo Estado; 

2. a construção da sede da Delegacia Re
gional do Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal. 

4. Estamos acordes com Sua Excelência, quando 
afirma que "n efetivação do negócio em pauta virá 
atender a manifestos Interesses tanto do Estado 
quanto do IBDF, recomendando-se a operação como 
plenamente conveniente". O ensino ministrado pelas 
Faculdades da Fundaçiio do Pólo Geoeducncional do 
Vale do Itajai é do mais alto nível e só tcró. a ganhar 
com a concretização ela velha aspiração de receber um 

campus condizente com suas qualldades e suas eXi
gências físicas. 

5. Trata-se, reconhecidamente, de uma entidade 
que vem· prestando serviços relevantes na formação 
da moc!dade .. de uma das mais Importantes e extensas 
regiões de Santa Catarina - e toda obra que redun
dar em progresso ainda mais acentuado, mormente 
quando não implicará em prejuizo pecuniário ou pa
trimonial para a União nem para o Estado, merece 
apoio e aplauso. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente 
Projeto. 

É o Parecer. 
Sala das Comissões, em 27 de abrll de 1977. -

Agenor Maria, Presidente - Eveláslo Vieira, Relator 
- Roberto Saturnino - Benedito Ferreira - Mattos 
Leão - Dinarte Mariz. 

PARECER N.0 178, DE 1977 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Paulo Brossard 
Pelo Projeto de Lei que vem ao exame desta 

Comissão (art. 1.0 ), o Instituto Brasllelro de Desen
volvimento Florestal fica autorizado a permutar o 
Imóvel de seu património, localizado à rua Uruguai, 
na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, loca
lizado no Distrito de Trindade, Mun!clplo de Floria
nópolls. 

o terreno do IBDF tem área de 149. 880,00m2 e 
acessões Implantadas; o pertencente a Santa Cata
rina mede 213. 771,80m2 e benfeltor!as Introduzidas. 

No ato de permuta, o Instituto deverá ser repre
sentado pelo seu Presidente (art. 2,D), 

A Proposição foi encaminhada à deliberação do 
Senado pela Mensagem n.0 323/76, na Presidência da 
Repúbl!ca e est:í acompanhada de Exposlçíio de Mo
tivos, em que o Ministro de Estado da Agricultura 
mo~tra a necessidade da providência referida. 

Do ponto de vista desta Comissão, acreditamos 
que o IBDF sairá grandemente beneficiado, já pela 
maior área que receberá, quanto pela localização do 
Imóvel que lhe será Integrado ao património. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Pro
jeto de Lei. 

Sala das Comissões, em 5 de maio de 1977. -
Ruy Santos, Presidente eventual - Paulo Brossard, 
Relator - Lourival Baptista - Ruy Carneiro - Eve
lásio Vieira - Alexandre Costa - Wilson Gonçalves 
- Evandro Carreira - Danton Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O 
Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficio que vai ser 11do pelo Sr. 
1.0-Secretárlo. 

É lido e deferido o seguinte 

Do Vice-Lider do Movimento Democrático Brasileiro 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrõnio Portella. 
DD. Presidente do Senado Federal - Brasilla. - DF. 

Brasilla, 6 de maio de 1977 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de Indicar a Vossa Excelência. os 

nomes dos Senadores Orestes Quércla, como Titular 
e Lázaro Barbosa e Ruy Carneiro, como Suplentes da 
Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista o 
disposto na Resolução n.0 15, de 1977. 
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Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os 
protestos de estima e consideração. - Lázaro Bar
boza, V!ce-Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônío Portella) - Sobre 
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.o-se
cretár!o. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 111, DE 1977 
Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno 

requeremos a transcrição, nos Anais do Senado Fe~ 
dera!, das Ordens do Dia, de ontem do Ministro da 
Aeronáutica, Tenente-brigadeiro Joelm!r Campos de 
Ararlpe Macedo e do Almirante de Esquadra Gualter 
Mala Menezes de Magalhães, Chefe do Estado-Maior 
da Armada, em comemoração ao trigésimo segundo 
aniversário do Dia da VItória das Forças Aliadas con
tra o nazi-facismo, na Segunda Guerra Mundial. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1977 - Lou-
rival Baptista - Ru;y Santos. · 

REQUERIMENTO N.0 112, DE 1977 
Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno 

requeremos a transcrição, nos Anais do senado Fe~ 
dera!, do Boletim do comandante do 1.o Exército, 
General-de-Exército José Pinto de Araújo Rabello 
lido ontem na cerimônia realizada no monumento ao~ 
Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, em comemoração ao 
trigésimo segundo aniversário do Dia da Vitória das 
Forças Aliadas. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1977. - Lou
rival Baptista - Ru;y Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrôn!o Portella) - Os 
requerimentos lidos serão submetidos ao exame da 
Comissão D!retora. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr 1.0-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 113, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, re
queiro que tenham tramitação em conjunto os Pro
jetes de Lei do Senado n.0• 186/76 e 75/77. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1977. - Daniel 
Krieger, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônío Portella) - O 
requerimento lido, após publicado, será incluído em 
Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lour!val 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Registro o centenário de nascimento de uma das 
maiores figuras que a Bahla deu ao Bras!l: o Profes
sor Luis Pinto de carvalho, nascido em Salvador a 
31 de março de 1877. Filho de Luis da França Pinto 
de Carvalho, foi um grande educador baiano, funda
dor do célebre Colégio Sete de Setembro. 

Fui aluno do Professor Pinto de Carvalho, quan
do cursava o sexto ano da Faculdade de Medicina da 
Bah!a, tendo tido a ventura de me tornar amigo des-

se grande brasileiro, que foi, em sua longa vida, uma 
das figuras de maior prestigio em seu Estado. 

Luis Pinto de Carvalho foi uma das maiores cul
turas de seu tempo. Médlco, escritor, critico de arte, 
orador, professor, jornalista, em todos esses setores 
se destacou, dando marcante contribuição para a cul
tura baiana. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) Permite 
V. Ex.n um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)
Com multo prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Eu só não 
me irrito com V. Ex.n por me roubar o prazer de !alar 
sobre Pinto de Carvalho, por sua condição de amigo 
da Bah!a, e de ex-aluno meu e do saudoso mestre. 
Mas Pinto de Carvalho, que foi meu amigo, meu mes
tre, como de V. Ex.n, era um orador admirável, um 
crítico de arte, conforme diz V. Ex.n, um conversador 
esplêndido. Fui companheiro dele na Academia de 
Letras da Bahia, que ele presidiu durante multo tem
po. Era uma das figuras mais expressivas da cultura 
baiana e portanto, o seu centenário é relembrado por 
nós todos com grande saudade e grande afeto. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE> -
Agradeço o aparte, eminente Senador Ruy Santos e, 
quanto à irritação, quero dizer a V. Ex. a que o cente
nário transcorreu já há alguns dias e, como aluno 
que fui, também, do eminente Mestre Pinto de Car
valho, achei-me no dever e no direito de prestar uma. 
homenagem àquele grande educador baiano que hon
rou as tradições da nossa gloriosa Faculdade de Me
dicina da Bahia e à cultura baiana. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Será sempre 
um prazer para mim, dar oportunidade a V. Ex.", 
que, também, discorre sobre essas grandes figuras da 
nossa terra. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE> -
Multo obrigado a V. Ex.n 

Faleceu aos 20 de novembro de 1965, quase nona
genário, mas com absoluta lucidez, disposto, como 
sempre, a servir ao seu Estado e ao Pais. Formou-se 
em Medicina em 17 de dezembro de 1898, dois anos 
depois prestando concurso para assistente de Clínica 
Psiquiátrica. De 1903 a 1906, foi Professor Substituto 
dessa cadeira, passando a Catedrático em 1907. Exer
ceu o magistério até 1945, quando se aposentou e re
cebeu o titulo de Professor Emérlto, depois de tornar
se titular, também, da cadeira de Clínica Ped!átr!ca 
Médica. 

Deu-se com rara dedicação ao magistério e o 
tive como professor de Pediatria. Simultaneamente, 
exercia a cllnlca médica, com êxlto invulgar. Traba
lhador infatigável, desdobrava-se em inúmeras ou
tras at!v!dades, publicando artigos em numerosos ór
gãos da imprensa e construindo copiosa obra cientí
fica e literária. Presidiu o Conselho Nacional de Edu
cação e, durante muitos anos, a Academia de Letras 
da Bah!a, integrando multas instituições científicas, 
como a Sociedade Acadêmica de História. Internacio
nal de Paris, Academia de Medicina da Bahla, Socie
dade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Academia 
Nacional de Medicina, Instituto Histórico e Geográ
fico da Bah!a e várias outras entidades de realce 
no Pais. 

Sr. Presidente, nada !ala melhor da excepcional 
figura que foi o Dr. Luis Pinto de Co.rvalho do que 
as homenagens que lhe foram prestadas no dia 31 
de março, em Salvador. Onze instituições culturais 
e de ensino associaram-se na promoção das comemo-
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rações, que constaram do seguinte: no dia 30, noite 
de arte, no auditório Silvio Deollndo Fróes, do Insti
tuto de Música da Universidade Católica de Salvador; 
no dia 31, dois atas na sede da Academia de Letras 
da Bahla: Inauguração, na Sala Pinto de Carvalho, 
de placa comemorativa do centenário, mandada gra
var pelo Conselho Estadual de Cultura, e, a seguir, 
conferência do Dr. Hélio Simões. 

A homenagem do Instituto de Música relacionou
se com o Interesse que Pinto de Carvalho sempre 
demonstrou pela cultura musical na Bahla, de que 
foi, quer através da Imprensa, quer por ação dlreta, 
um grande lncentlvador. Foi, por vários anos, presi
dente daquele Instituto. 

O conselho Estadual de Cultura mandou reimpri
mir a aula Inaugural do curso de Neurologia, profe
rida em 1925, na Faculdade de Medicina, pelo profes
sor Pinto de Carvalho, e cuja primeira edição foi 
mandada fazer pelos estudantes da época. 

As Instituições que organizaram as comemorações 
do centenário desse grande mestre foram: a Acade
mia de Letras da Bahla, a Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahla, o Conselho Estadual 
de Cultura, a Fundação Cultural do Estado da Bahla, 
a Associação Baiana de Medicina, a Academia de Me
dicina da Bahla, a Associação Baiana de Imprensa, 
o Instituto Geográfico e Histórico da Bahla, o Insti
tuto Baiano de História da Medicina, a Sociedade de 
Cultura Artística da Bahla e o Instituto de Música 
da Universidade Católica de Salvador. 

Encerrando, Sr. Presidente, solicito a V. Ex.8 que 
faça constar deste meu pronunciamento o curriculum 
vitae do Professor Pinto de Carvalho, publicado pelo 
jornal A Tarde, de Salvador, edição de 31 de março 
passado, sob o titulo "Vida e Atlvldades", assim co
mo os artigos Intitulados "Pinto de Carvalho", do 
mesmo jornal, de 30 de março e 1.0 de abril, de 
autoria do conceituado jornalista Professor Adroaldo 
Ribeiro Costa e do Insigne mestre, na Faculdade de 
Medicina da Bahla, Professor Estáclo de Lima. 

li: com grande satisfação que presto esta home
nagem ao meu ex-mestre e amigo dlleto, reverencian
do a memória de um grande brasileiro, do qual a Ba
hla sempre se orgulhará, tanto ele a serviu e honrou. 
(Multo bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA.) 

BAHIA Mll:DICA E CULT.URAL 
LEMBRA PINTO DE CARVALHO 

Vida e Atividades 
O Dr. Lulz Pinto de Carvalho, nasceu a 31 de 

março de 1877, e matriculou-se na Faculdade de Me
dicina em 1893, depois de haver feito todo o curso 
secundário no Colégio Sete de Setembro, dirigido pelo 
Prof. Lulz da França Pinto de Carvalho, seu pai. Dou
torou-se em Medicina a 17 de dezembro de 1898, na 
Faculdade de Medicina da Bahla. 

Em 1898, enquanto estudante, foi Interno da Clí
nica Propedêutico, sob a dlreção do notável Prof. 
Alfredo Brito, pai, quando prestou serviços aos feri
dos da campanha de Canudos, como auxlllar de ra
diologia. Em 1900 fez concurso para assistente da ca
deira de Clinlca Psiquiátrica e de Moléstias Nervosas, 
sendo nomeado a 12 de maio de 1900. Foi nomeado 
substituto interino da mesma cadeira em 1.o de ju
nho de 1903. Em 1906 fez concurso para o lugnr de 
substituto efetlvo, sendo nomendo em 29 de outubro 
de 1906. Foi nomeado catedrático da referida Clinl
ca em 16 de agosto de 1907. Tendo ficado em disponi-

"1~. ~I 

i~ ;, . 

bllldnde nessa cadeira em 15 de julho de 1925, foi In
dicado pela Congregação da Faculdade para voltar 
à efetlvldade, na cadeira de Clínica Ped!átrlcn Médi
ca, em sessão de 19 de junho de 1941, sendo nomeado 
a 29 de agosto de 1941. Aposentou-se, finalmente, 
por haver atingido o máximo da Idade estabelecida 
por lei, por decreto de 11 de mala de 1945. 

Uma vez aposentado, concedeu-lhe a Congregação 
o título honorífico de Professor Emérito, em sessão 
de 18 de maio de 1945, dele havendo tomado posse 
a 10 de agosto de 1946. 

Por ·eleição da Congregação, fez parte do Conse
lho de Ensino, no Rio, de 1919 a 1924. Foi d!retor-geral 
da Saúde Pública, na Bah!a, de 1,0 de abril de 1912 
a 19 de outubro de 1914, tendo então Iniciado na ca
pital baiana o serviço positivo de higiene pública. 

Casou em primeiras núpcias a 27 de junho de 
1899, tendo duas filhas; em segundas núpcias a 21 de 
dezembro de 1935, tendo tido três filhos, dos quais 
um morto em baixa Idade. 

Foi, a 7 de março de 1917, membro fundador da 
Academia de Letras da Bahia, da qual foi eleito pre
sidente para o blênlo de 1945-1946, sendo reeleito pa
ra os blênlos seguintes, até a sua morte. 

Em agosto de 1919 foi eleito membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina, no Rio, tomando 
posse, em sessão solene, em agosto de 1920. 

Foi Vlce-Presidente da Liga Baiana Contra a Tu
berculose; Presidente da Sociedade de Medicina da 
Bahla; membro do Conselho Médico-Legal da Bahla; 
Presidente do Instituto de Música da Bahla, que reor
ganizou por completo; sócio efetlvo fundador da So
ciedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal 
do Rio de Janeiro; membro da Liga Pró-Saneamento 
do Brasll, com sede no Rio; membro honorário da 
Academia Paulista de Medicina; sócio benemérito da 
Grêmio dos Alunos da Escola Politécnica da Bahla; 
e membro de outras agremiações. 

Fez parte do Congresso Médico Sul-Americano, 
no Rio, representando a Faculdade de Bahla, em 
1910. Fez parte do Primeiro Congresso de Neurologia, 
Psiquiatria e Medicina Legal, no Rio, em 1916. Foi 
membro honorário do Comitê dos Aliados da Bahia, e 
Vlce-Presidente da Liga Baiana Pró-Aliados, durante 
a guerra de 1914. Em 1925, fez viagem a Buenos Aires 
e Montevidéu. De 1927 a 1930 visitou a Europa, per
correndo vários países: - Portugal, França, Ingla
terra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Itália, In
terior da Espanha. 

Sempre, desde os mais verdes anos, foi jornalis
ta, tendo sido Redator-Chefe do Correio do Brasil, 
Redator-Secretárlo de O Norte e Redator-Chefe da 
Gazeta do Povo, todos na capital baiana. Além disso, 
colaborou em vários jornais, como sejam: A Tarde, 
Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Diário da Ba.llia, 
O Imparcial, Jornal da Ala das Letras e das Artes, 
etc., ocupando-se multo especialmente de assunto mu
s!co.ls. Durante dois o.nos foi Reda to r da Gazeta Mé
dica. da Bahia. 

Entre seus trabalhos publicados, figuram: Tese 
para o doutorado (1898): - O sobrenatural em tera
pêutico.; A margem da. Guerro., livro editado em 1918; 
Discursos, livro editado em 1925; Relatório da Saúde 
Pública em 1913; 6 Relatórios sobre reuniões do Con
selho de Ensino; Polêmlca religiosa com Mons. Basilio 
Pereira; Polémica filosófica com Virgílio de Lemos; 
Polêmlca religiosa com Mons. Flaviano Plmentel; Po
lêmlca religiosa com o Padre Torrcnd; Polémica reli
glosa com o Padre Sales Brns!l; Polémlcn com o Prof. 
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Lulz Anselmo da Fonseca; Polêmlca sobre higiene 
pública com o Prof. Pacifico Pereira. 

Teve publicados também numerosos outros tra
balhos, discursos e conferências. 

PINTO DE CARVALHO 
Adroaldo Ribeiro Costa 

Conheci Pinto de Carvalho aí pelo ano de 1934. 
Eu era estudante de Direito e, uma noite fui ouvir 
uma conferência sua, patrocinada pela AUB. 

Sim, havia àquele tempo, a Associação Universi
tária da Bahia, entidade estudantil que menos se 
dedicava a ativldades politicas do que às de natureza 
cultural, esportiva e beneficente. Ainda vivo estava 
o hábito das Conferências Literárias, de que haviam 
sido astros Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac e ou
tros. A A UB promovia esses espetáculos e me ficaram 
bem grava dos na memória dois a que assisti: uma 
conferência de Agripino Grieco e outra do prof. Luis 
Pinto de Carvalho. 

Esta segunda foi sobre A Lágrima, e durante mais 
de hora e mela me deliciei com as divagações do 
conferencista sua palavra fluente, as belas imagens 
com que ele enriquecia a sua prosa. Guardo até hoje 
uma sua afirmação que se poderia resumir assim: a 
vida começa com a lágrima (exige-se que a criança 
chore para que comece a viver), é toda ela um rosário 
de lágrimas, ao soltar o último suspiro. Tudo multo 
triste, lindo e verdadeiro ... 

Vim reencontrar o mestre Pinto de Carvalho, 
uns dez anos mais tarde mas à época do reencontro 
eu já não sentia por ele a admiração de outrora. Eu 
vivia a minha fase de Iconoclasta, seduzia-me apenas 
o que era novo, achava que os velhos ídolos estavam 
ultrapassados. E eu sorria superiormente daquele es
tilo que antes me fascinara. Aquilo me parecia fogos 
de artifício e o que eu desejava eram luzes firmes 
que iluminasse as "minhas verdades" ... 

Esta fase, todavia, não demorou de passar e, no 
que se refere ao meu julgamento sobre Pinto de Car
valho a aproximação pessoal contribuiu decisivamente 
para apressá-la. E o curioso é que o elemento inicial 
de nossa Ugação foi a Academia de Letras da Bahla, 
justamente a entidade que me parecia o museu onde 
se guardavam as velharias ... 

Havia uma proximidade física entre a Academia 
e a Hora da Criança esta Instalada no Pa v!lhão do 
Passeio Público, e aquela numa casa ao lado do Pa
lácio da Aclamação, era Inevitável que nos encontrás
semos continuamente, Mestre Pinto e eu. 

Em 1947, ano do centenário de nascimento de 
Castro Alves, a Academia organizou um concurso de 
declamação de poesias e a Hora da Criança foi con
vidada a dele participar embora "llors concour". A 
aproximação ficou sendo maior. 

Depois ele~eram-me presidente da Associação 
Brasileira de Escritores, secção da Bailio. c consegui 
de Pinto de Carvalho que nos permitisse realizar as 
sessões, na sede da Academia. Foi uma concessão 
franca c amiga, como eu não tardaria a verificar. 

Haviam sido realizados, nos anos de 1945 c 1947, 
dois Congressos de Escritores, o primeiro em São 
Paulo, o segundo cm Belo Horizonte c neste ficou de
cidiclo que o terceiro seria realizado cm Salvador, em 
1949, llno elo quarto centenário ela Cidncle. Nflo par
ticipei elas grandes festlls que foram os dois primeiros 
mas me vi colocado nu posiçüo de realizllr ll perigosa 
aventura que me foi o terceiro. 

A cisão que se criara na ABDE nacion[J.l ~odicali
zara as posições e tudo foi feito para que o IE Con
gresso não se realizasse na Ballia. Embora com um 
ano de atraso, consegui realizá-lo, o que so foi pos
sível porque não me faltou mesmo nas horas mais 
difíceis a solidariedade de Pinto de Carv:~lho. 

Finalmente, juntos estivemos na Comissão in
cumbida de organizar a festa de inauguração c a es
trutura do Teatro Castro Alves. Foram tambcm mo
mentos difíceis, durante os quais ficou definitiva
mente cimentada a minha amizade pelo grande 
baiano, a minha profunda admiração pelo seu nobre 
e belo espírito. 

Comemora-se amanhã o centenário de nascimento 
de Luís Pinto de Carvalho, muitos falarão dele e lhe 
enaltecerão as muitas virtudes. Trago este pequenino 
feixe de lembranças, cuja significação e a seguinte: 
considero um privilégio o haver conhecido de perto 
este homem. 

PINTO DE CARVALHO ... 

Estácio de Lima 

teve, na vida pública, um inesperado começo. 
Companheiros, amigos, mestres ou apenas co

nhecidos, certa manhã luminosa sentiram-se surpre
endidos, com a sua indicação. para a defesa sanitária 
da Bahia, em hora grave. 

O estudante que ele o fóra dos mais distintos 
nos vários setores do Curso Médico, alcanç:~ra, toda
via, entre os colegas, o posto de neurologista, espe
cialidade surgente, promissora e grandiosa. · 

Pinto observara que a Psiquiatria vivera, através 
dos séculos, reunida à Clínica chamada nervosa, cui
dando das doenças motoras e sensitivas. Ate que pas
saram a viver autónomas. Demasiadamente autóno
mas ... Seriam como que especialidades estanques. Ele, 
cedo, desde os últimos anos do Curso Médico, vivia 
no entusiasmo que jamais diminuiu na vida magis
terlal, de uma estreita aproximação das duas grandes 
disciplinas, constituindo-se em Neuro-psiqubtria. 

E o jovem neuro-psiquiatra triunfou na defesa 
da Saúde Pública, bem no começo do século. Tempe
ramento enérgico e decidido, não permaneceu, en
tretan~o. por largos tempos, nessa luta de tantas 
horas. Afastando-se dos encargos, pois não era do 
seu feitio escutar reproches injustos, deixou, entre
tanto, o núcleo de estudiosos e amigos cm Monte 
Serrat, os quais, afinal, edificaram as bases tccnicas 
do Hospital Couto Maia, de incontáveis serviços i co
letivldade. 

Retorna Pinto aos labores da querida Neuro-psi
quiatria, com entusiasmo e fé, sendo a sua enfermaria 
no Hospital Santa Isabel, situada na ab c.squcrda de 
quem entra pelo jardim, o núcleo de rcunii\o ela moci
dade, após as aulas primorosas de anfiteatro, ou en
fermaria. 

Mas, na sua enfermaria, eram livres os temas nos 
"bondes". Os bondes, assim chamados na época, se 
caracterizavam pela liberdade dos assuntos aprecia
dos. 

O Professor brilhante c austero nas exposições 
didáticas e no exame dos pacientes, era, nos bondes, 
como se fosse um estudante l~ual aos outros dis
cutindo assuntos os mais diversos. Mas prcpon'ctera
vnm os temas ela arte, principalmente :ll'tcs musical 
c Uterúria. Jú, cntüo, Pinto ele Carvalho era o granclc 
amigo do Maestro Deolindo Frócs c se transmutara no 
maior critico musical ela boa terra. 
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Nas reuniões da enfermaria de Pinto, não esqueci 
jamais a turma dos participantes e dos ouvintes. 
Dentre os primeiros, Brltlnho, o preclaro Alfredo 
Couto Brito, já Professor Ilustre, e mais aquele ex
traordinário mestiço Vida! da Cunha, associando aos 
seus dotes de grande médico, os atributos de huma
nista distinto. Mas havia, ainda, um estudante ex
cepcional, esguio, moreno, cabelos negros revoltos, e 
uma das mais extraordlnâr!as Inteligências: Alvaro 
Dórla, eleito, por fim, o orador oficial da turma dos 
doutorandos de 1925, passando a viver, no Rio, dez 
lustros de magistério notável. 

Pinto era um verdadeiro chefe de escola, orien
tando vocações, estimulando os verdadeiros talentos. 

Dos maiores conhecedores da Literatura Francesa, 
e um grande Machadiano, vez em vez, era ele atraído, 
nas prosas da enfermaria, para um nome diferente. 
Nem me recordo quem trouxe à baila o Irlandês ter
rível: Bernardo Shaw. . . Pinto nos deu verdadeira 
aula sobre o feíssimo prosador Insigne ... E nos re
latou o desafio trocista que a linda bailarina lançara 
ao velho octogenário, grande autor de Pigmaleão: 
amarem-se os dois em busca de um filho soberano. 
Mas a répllca de Shaw não se fez tardar: 

-Há um perigo que nos torna temerosos: o me
nino nascer com a sua "intellgência" e a minha "be
leza" ... 

Por aqueles tempos inesquecíveis andava o grande 
Pinto a braços com as duas paixões que lhe encan
tavam o espírito: a Neuro-psiquiatria e a Música. 

Era nos tempos de Cremllda de Oliveira, atriz 
famosa, seduzida por todas as formas de beleza, prin
cipalmente a música ... 

Pinto não se zangava quando, a propósito da 
Musa de Castro Alves, atrevidamente, porém com 
admiração e Inveja, indagávamos qual a diferença 
entre Cremllda e Eugênia Camara ... 

Quando a sexologia nos bateu às portas, sob a 
forma de arte llterária e ciência, Pinto, convocado 
para uma Conferência no Salão Nobre de nossa Ines
quecível Faculdade do Terreiro de Jesus, teve que me
dir-se com dois extraordinários vultos da Tribuna Uni
versitária: Aristides Novis e Almlr de Oliveira. Ne
nhum dos três recebeu nota mais alta da Assembléia. 
O derradeiro, porque éramos quatro, sem desdo!ro por 
Isso, recorda aqueles tempos que, dificilmente, vol
tarão ... 

Pinto há sido, em qualquer domínio, um extraor
dinário conferencista e grande orMor. 

Multo cedo, porém, afastou-se do Magistério, 
numa aposentadoria que lhe trouxe fundas nostal
gias. 

Foi quando lhe surgiu pela frente a Cátedra de 
Pediatria. Hozanah de Ollvelra, o Ilustre substituto 
na mira do honroso encargo maglster!al, abriu as por
tas a Pinto de Carvalho, transformando-se em seu 
dlgnfsslmo assistente. As aulas de mestre Pinto nesse 
tão diferente setor, para ele, mostraram-se o.dmlrá
ve!s. Havendo, entretanto, de carregar a garotinha 
chorona de apenas um mês, parece que o haveria feito 
melo desajeitado ... Alguém, todavia, cochichara: se 
a menininha tem, ai, uns doze a treze anos a mais, o 
mestre bem a traria alegremente nos braços ... 

Pinto de Carvalho jamais falhou na dlreçiio de 
qualquer serviço. Homem raro, em nossa Academia 
de Letras foi magnífico. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Otalr Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia 
0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em fins de março último, o Presidente do Banco 
do Brasil, Sr. Karlos Rlschbleter, esteve em Blume
lllau, onde manteve cantatas com dirigentes das clas
ses produtoras de Santa Catarina, e reuniu-se, no 
Salão de Convenções do Plaza Hering, com os qua
torze dlretores regionais do Banco do Brasil, na Re
gião Sul. 

Essa visita deve ter sido extremamente grata ao 
Presidente do Banco do Brasil. Tanto pelas !mpor
tan tes medidas então adotada.~. como pelo fato de 
estar o Sr. Karlos Rlschbleter revendo sua terra na
tal num contato que há de ter sido grato ao ilustre 
catarlnense, que dispensou a luxuosa suíte que lhe 
fora reservada, para hospedar-se co~ seus famllla
res, num gesto de autenticidade inequ1voca, dum ho
mem que tem ocupado altos cargos sem, no entanto, 
comprometer slmpllcldade que lhe é característica. 

Em Blumenau, o Presidente do Banco do Brasil, 
acompanhado de assessores e do Dr. Oswaldo Roberto 
Colln Dlretor Administrativo do Banco do Brasil e 
também catar!nense, pôde assenhorear-se de proble
mas diversos do Estado e de todo o Sul do Pais, bem 
como do funcionamento das agências do Banco na 
região. 

Dentre as decisões tomadas na ocasião, aludo, 
Inicialmente, à abolição do llmlte estabelecido para 
os financiamentos destinados à formação de pomares 
de clima temperado, que favorecerá as regiões fru
tíferas não só de santa Catarina como dos Estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul. Nessas regiões, predomina o 
cultivo de macieiras, ameixeiras, pereiras e outras 
frutas de clima temperado. Afastado o óbice desse 
!Imite, o crédito poderá, agora, ser obtido, conforme 
as reais necessidades, pelos produtores que dispo
nham de assistência técnica, experiência e contem 
com adequada infra-estrutura de comercialização. 

Ao destacar essa medida, faço-o com satisfação, 
pois por ela me batera recentemente, ao falar sobre 
a visita que o Ministro Alysson Paullnelll fez, não faz 
muito, a Santa Catarina. A supressão do llmite 
de Cr$ 638.300,00 fundou-se na conveniência - e 
necessidade - de apoiar empreendimentos que, por 
sua escala de produção, poderão contribuir para a 
redução de nossas importações de frutas. E para me
lhor fixar o alcance dessa dellberação, basta recor
darmos que, em 1976, o Brasil importou, só de maçãs, 
100 milhões de dólares, equivalente a 296 mil tone
ladas dessa fruta, ou seja, valor correspondente a 
20,9% das nossas aquisições de trigo no exterior. 

Sr. Presidente, é com maior satisfação que obser
vo que o Dr. Karlos Rlschbleter, ao anunciar suas 
decisões, afirmou que vârlas delas se basearam em 
Informações do Ministro Alysson Paullnelll, colhidas 
quando S. Ex.6 esteve em meu Estado. Verificamos, 
aqui, salutar entendimento entre altas autoridades 
e, da parte do Presidente do Banco do Brasil, proce
dimento de clara honestidade Intelectual, na confir
mação ao juizo que fazemos desse Ilustre coesta
duano. 

Mas várias outras medidas de importância para. 
p meu Estado forun raveladas durante a viagem do 
Dr. Karlos Rlschb!eter ~ Blumenau. !!: o que se deu 
com a reabertura da linha de crédl to especial para 
o setor têxtil e sua e!lwação de Cr$ 1 bilhão e 500 
milhões para Cr$ 1 bilhiio e 800 milhões. A decisão 
veio atender à reivindicação de importante setor do. 
economia catarinense, sabldamente um dos ma.ls 
constantemente afligidos por crises agudas, o. despe!.-
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to do seu vulto em nosso Pais e devido às freqüentes 
flutuações, Internas e externas, a que está sujeito. 
Foram canceladas todas as exigências vinculadas à 
obrigatoriedade de prévia realização de avaliações, 
exames de escrita, vistorias prévias e medições para 
estudo de propostas de empréstimos rurais, medida 
que, além de evitar pesados ônus aos Interessados, 
virá abreviar bastante o tempo necessário à concre
tização dos financiamentos propostos às agências do 
Banco. 

Assim, tais dados, até então conseguidos através 
das perícias mencionadas, serão obtidos, no ato da 
apresentação das propostas, bem como através de 
conhecimento d!reto dos cUentes, por parte dos ad
ministradores das agências, fiscais e técnicos. 

As perícias somente serão reaUzadas, pois, quan
do totalmente Impraticável a obtenção dos elementos 
necessários através da modalidade suprac!tada. 

A direção do Banco do Brasil suspendeu, tam
bém, até a reaUzação de novos estudos, a obrigatorie
dade anterior de transferência pelas agências de suas 
operações extrajur!sd!ção, atendendo, assim, a diver
sas reivindicações de produtores rurais e associações 
de classe. 

Sr. Presidente, foi, portanto, bastante proveitosa 
a !da do Pres!den te do Banco do Bras!! a Blumenau, 
sendo de frisar que diversas outras questões expostas 
nos encontros havidos naquela grande cidade cata
r!nense serão objeto de estudos, pois o Dr. Karlos 
Rischb!eter está empenhado na simplificação do cré
dito rural, eUm!nando entraves burocráticos, bem 
como na sua relativa ampliação, elevando os tetas 
de alçada dos gerentes de agências e d!retores re
gionais. 

O Sr. ltalívio Coelho <ARENA - MT) - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER <ARENA - SC) - Com 
multo prazer, eminente Senador Italívio Coelho. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - MT) - V. Ex.• 
se referiu a Unhas de crédito que o Banco do Bras!! 
criou recentemente para o Sul do Pais, e eu, neste 
passo, desejo mencionar as novas Unhas de crédito 
Instituídas especialmente para fazer face aos danos 
da grande enchente que assola o Pantanal Mato
grossense - Mato-grossense-do-Norte e Mato-gros
sense-do-Sul - desde novembro até esta data. Essa 
linha de crédito especial foi para permitir o amparo 
financeiro àqueles que conseguissem salvar o seu re
banho, ou parte dele. Ainda, através de um crédito 
apropriado, proporcionou uma comercialização de 
emergência, para esse rebanho salvado. Atenderam, 
assim, com prontidão, os criadores. Aguardamos, ago
ra, que as autoridades financeiras criem linhas de 
crédito, de um modo geral, para o amparo desta vasta 
classe que tem por principal at!v!dade a exploração 
agrícola naquela área. Esperamos, ainda, seja che
gada a hora de as autoridades responsáveis pelo 
combate à Inflação reconhecerem que o sacrifício 
Imposto por preços baixos durante tantos anos aos 
produtos de origem bovina está levando os produto
res ao desestimulo e ao abandono dessa ativ!dade. 
1!: hora de se dar uma folga ao produtor agropecuá
r!o. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SCJ - Emi
nente Senador Italiv!o Coelho, registro e incorporo, 
com multo prazer, o oportuno aparte de V. Ex.•, tan
to a parte que diz respeito às providências tomadas 
com relação às enchentes do Pantanal Mato-gros
sense, quanto a das justas reivindicações que V. Ex.• 
apresenta neste momento. Ouso afirmar que, da parte 
do eminente Presidente do Banco do Bras!!, esta sua 

legítima e bem colocada reivindicação terá o neces
sário estudo para uma pronta providência, que há 
de ser em favor de todos os brasileiros rurícolas deste 
País. 

Prossigo, Sr. Pres!den te. 
Justo é, assim, esperar que novos benefícios advi

rão para os produtores. É o que se dá também com 
as exportações de fumo, Informando o Presidente do 
aanco do Bras!! ter Iniciado entendimentos com em
presários do setor, objet!vando a criação de disposi
tivos creditícios capazes de proporcionar um aumento 
de produtividade e, assim, gerar maiores excedentes 
exportáveis. Devemos ter em mente que, no ano pas
sado, o Bras!! exportou cerca de 160 m!lhões de dóla
res em fumo, quantia apreciável e que poderá ser 
multiplicada através de medidas que venham a ser 
adotadas para o setor, conforme promessa do Dr. 
Karlos Rischbieter. 

No almoço oferecido ao Presidente do Banco do 
aras!!, no Tabajara Ténis Clube, a Federação das 
Indústrias de Santa Catarina, através do seu Pre
sidente, formulou reivindicações que serão devida
mente estudadas. A tarde, o Dr. Karlos Rischbleter 
participou de um programa de debates e audiências 
com empresários locais na sede da Associação Co
mercial e Industrial de Blumenau, após o que o Pre
~idente da entidade, Lulz Altemburg, entregou ao 
Presidente d<l Banco do Brasil um memorial relv!n
dicatório, soUc!tando, entre outras coisas, maior am
paro financeiro para Blumenau, j ustlflcado pelo 
grande aumento das exportações de manufaturados 
e pelo empenho das empresas locais de conquistar 
mercados externos, em que atendem a reiterado apelo 
do G<lverno. O memorial alude ainda ao reaparelha
mento do Aeroporto de Navegantes, para o pouso de 
aviões de mal<lr porte, uma relvlndlcaçã<l sobre a 
qual já falamos várias vezes desta tribuna e que te
mos tratado, com persistência, com as autoridades 
da INFRAERO e do Ministério da Aeronáutica. 

Finalmente, à noite, os Drs. Karlos Rlschb!eter 
e Roberto Colln Inauguraram o Ginásio de Esportes 
da Associação Atlética Banco do Bras!!, no bairro 
Ponta Aguda, quando foram homenageados pelos 
funcionários do Banco com um churrasco. 

sr. Presidente, com este registro, expresso meu 
regozijo pelas medidas positivas adotadas pelo Pre
sidente do Banco do Bras!! em favor da economia 
brasileira. Congratulo-me com o êxito alcançado 
pelo Dr. Karlos Rlschbleter e formulo votos para que 
outras justas reivindicações do meu Estado venham 
a ser atendidas o mais rapidamente possível, para 
o fortalecimento econômico do Estado de Santa Ca
tarina e, simultaneamente, eliminando relativa e ln
discutível discriminação contra o meu Estado, exis
tente há anos e que não mais há de subsistir! (Multo 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrôn!o Portellal - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Presidente, não estando presente S. Ex.• o Sr. Senador 
Roberto Saturnlno, a quem é endereçada a continua
ção da resposta que sexta-feira Iniciamos, declina
mos da palavra, aguardando oportunidade que se 
apresente para prosseguir na defesa do Governo que, 
a nosso ver, é plena, cabal, insofismável como tam
bém se apresenta Inatacável a atuação de Reis Vello
so, o alvo predlleto das criticas proferidas neste ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 
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O SK MAURO BENEVIDES <MDB - CE. Pro
aunciu o seguinte discurso,) - Sr. Presidente e Srs. 
Sen:ld01'CS: 

Sob o patrocínio da SUDENE, do Banco do Nor
deste. do Governo do Ceará e da Confederação Nacio
nal da Indústria, deverá realizar-se em Fortaleza, 
nos dias 18, 19 e 20 do corrente, o III Encontro de 
Investidores do Nordeste, com o objetivo primordial 
de analisar os "aspectos do desenvolvimento econô
mlco-social da Região". 

Participarão do importante conclave, além dos 
Industriais da área, empresários de todo o País, no
tadamcntc os do centro-Sul, que têm ap!ícado re
cursos cm projetas aprovados pelo Conselho Delibe
rativo daquela autarquia federal. 

De conformidade com a agenda dos trabalhos, 
previamente elaborada, cada governador Incumbir
se-à de minuciosa explanação em torno das poten
cialidades de seu respectivo Estado, a fim de que para 
ele sejam carreados novos recursos, nos termos da 
legislação pertinente. 

Os chefes de Executivo, por outro lado, indicarão 
setores prioritários que estão a merecer a atenção 
dos investidores, abrindo perspectivas para uma me
lhor utiliza<;ão da sistemática de Incentivos fiscais. 

É indiscutível a oportunidade da magna promo
ção, jà que a mesma se efetua sob a égide do Decre
to-lei n. 0 1.478, o qual, no ano passado, reduziu, para 
beneficiar, inexplicavelmente, o F'ISET - Floresta
menta e Reflorestamento, os percentuais de incen
tivos destinados ao Nordeste. 

Além disso, no primeiro trimestre do corrente ano 
registrou-se apreciável deficit no desempenho do 
FINOR. que atingiu a casa de 200 milhões, conforme 
se infere de declarações recentes do Engenheiro José 
Lins de !\.lbuquerque. 

?ara o Superintendente daquela agência desen
volvimentista, a receita realizada comportou-se n3 
faixa de soo milhões, enquanto as liberações, aten
didas pelo Banco do Nordeste, situaram-se em um 
bilhão de cruzeiros. 

Para o Diretor do Instituto de Pesquisas Econô
mlc~s e Sociais da Secretaria de Planejamento, Dr. 
Roberto C:~. valcante de Albuquerque, realmente "há 
escassez de recursos no Pais, mas a orientação gover
n .. mcntal é preservar os níveis de investimentos" no 
tcrritúrio do Po!igono. 

Para aquele técnico - que assim se manifestou 
após a última reunião da SUDENE - o Nordeste, 
"devido às injeções de recursos que vem recebendo, 
tem capacidade para resistir às crises conjunturais, 
mantendo taxas de crescimento mais altas que as do 
Br,,sil como um todo". 

Res:ialte-se - e já mencionei o fato neste plená
l'iú h:t poucos dias - que existe naquela Região uma 
}weocupar::io quanto à possibilidade de vir a ser efc
tivada conclusão assentada na reunião dos Secretá
rios ele Fazenda, levada a efeito em abril, no Rio 
Grand•: do Sul, segundo a qual a a!íquota do ICM 
srria majnrada para 17%. 

Se eoneretizada a sugestão, malares dificuldades 
sobrecarrep;arium os trinta milhões de brasileiros all 
radicados, angustiando-os ainda mais pela Inevitável 
repcrcu.ssao do aumento nos índices do custo de vida. 

:\te a:}•ra, nenhuma autoridade, do escalão de
ciscll'IO d:L: Pasta:; de Fazenda e Planejamcnto, tran
qüilizou " !•ai:; com a afirmação de que a sugestão 
dos Svcr<:Larios, adotada em Porto Alegre, não seria 
vinbilizacla. 

É de esperar, contudo, que a Informação niio se 
faça tardar, dissipando-se, de uma vez por todas, a 
dúvida que palra nos círculos económico-financeiros 
quanto àquela perspectiva, altamente danosa para o 
Norte e Nordeste. 

O. Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Permi
te V. Ex.• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES <MDB - CE.) -
Concedo o aparte a V. Ex.•, nobre Senador VIrgílio 
Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Emi
nente Senador, Mauro Benevldes, sabe v. Ex.• da 
importiincia que atribuímos ao conclave a ser reali
zado de 18 a 20 na nossa terra, tanto que partícipe 
do mesmo somos. Mas dizer da Influência que terá 
nas decisões governamentais, é desplc!endo, já que, 
conforme prometemos à casa, tentaremos, antes de 
nossa ida àquele conclave, já mostrar as providências 
tomadas pelo Supremo Magistrado da Nação, sem 
que isto Incorresse, nós e a revelação, em Inconfidên
cia gostaríamos de, aproveitando o aparte de V. Ex.a, 
afirmar que, sendo a d!retrlz governamental justa
mente procurar auxiliar os Estados do Nordeste, fi
que o nobre colega tranqüllo - Isso dizemos em 
nome do Governo - que nada será feito para pre
judicar aquela Região, nem aumentar os encargos, 
já grandes, que ela suporta. Acreditamos que com 
isso tenhamos trazido um pouco de repouso à sem
pre persistente e, reconhecemos, patriótica obstina
ção que tem V. Ex.• na defesa dos Interesses da Re
gião que nos deu berço. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - OE.) -
Muito grato a V. Ex.•, nobre Senador Virgílio Távora, 
pelas informações que traz a este Plenário, de que Im
portantes medidas beneficiando o Nordeste serão 
anunciadas antes da realização ou durante a realiza
ção do III Encontro de Investidores do Nordeste. 
Realmente, há expectativa, certa preocupação e an
gústia em função daquela deliberação assentada em 
Porto Alegre, pela qual os Secretários de Fazenda 
propuseram a elevação de 15 para 17% da alíquota 
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Com a 
magnanimidade que nós todos lhe reconhecemos, 
v. Ex.• vai-nos dar licença para fazer apenas uma 
achega ao seu discurso. 

O SR. MAURO BENEVIDES <MDB - CE.) -
Concedo novo aparte a V. Ex.•, com multo prazer. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - O pro
blema das finanças dos Estados se cifras no seguin
te antes àe uma reforma de fond en encomble no 
sistema tr!but:irlo em vigor: ou abrimos as válvulas, 
mais ainda, do OJlCn-market, para que Obrigações 
Reajustáveis dos Tesouros Estaduais inundem esse 
mercado, ou temos que criar um mecanismo de 
maiores recursos para as Unidades Federa tlvas. 
Quando esses diferentes Secretários de Estado, seja 
do Nordeste, seja do Sul solicitam, na reunião aludi
da, aumento da aliquoto. do ICM, é porque estão 
diante de um quadro cm que as necessidades são 
multo superiores às posslbll!dades. E como atender, 
dentro desta alternativa aqui citada, untes que uma 
reformulação em profundidade tributária seja feita? 
E sabe V. Ex.", com o bom senso que o caracteriza, 
que não é da noite para o dln que podemos modificar 
em profundidade - vamos repetir o termo - toda 
a Sistemática Tributária? No utual estado de coisas, 
n alternativa é: ou abrir o open-marltct, o opcn II 
- c seria uté motivo de palestra nossa hoje, aqui, 
porque sempre com a Oposição, em termos económi
cos, menos debatemos, que palestramos - c, cnt:io, 
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hauriríamos os recursos necessários aos Tesouros es
taduais através desta modalldade, ou seria necessário 
o recurso de um aumento de !CM. O Governo não 
deseja aumentar o ICM; quem o reclama são os Es
tados. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) -
Agradeço, mais uma vez, a V. Ex.a, nobre Senador 
Virgillo Távora, a intervenção que fez durante meu 
discurso, sempre com o objetivo de transmitir infor
mações tranqülllzadoras sobre a politica económico
financeira do Governo. 

Allás, Sr. Presidente, o III Encontro de Investi
dores bem que poderia ser aproveitado para o anún· 
cio oficial de providência que consubstanciassem 
benefícios destinados a impulsionar o crescimento 
nordestino. 

O representante governamental mais categoriza
do que se fizesse presente ao certame teria a seu 
cargo tal incumbência, reanimando todas as forças 
atuantes do Poligono das Secas, para que prosseguis
sem no elogiável afã de pugnar pelo seu progresso 
económico-social. 

Em artigo ontem publicado no Correio Braziliense, 
o Técnico Miguel Collasuonno faz um retrospecto 
da realldade nordestina, comentando idéia, cogitada 
pelo Ministro Rangel Reis, de ser Instituído um "Bal
cão de Investimentos", através do qual seriam inten-

.. slficadas as Inversões em projetas de grande signlfl· 
cação, cuja implantação está a depender de ponde
ráveis aplicações. 

Afirma, então, que, "a criação de semelhante 
"Bolsa" representa a moblllzação em escala ainda 
não alcançada dos instrumentos de que dispõe o Go
verno federal para acelerar os esforços tendentes a 
reduzir as disparidades regionais". 

Para Collasuonno, a nova planificação 
"completa harmonicamente a evolução dos me
canismos de incentivos fiscais que se revela
ram eficientes Instrumentos da política de pla
nejamento indicativo para as atlvldades priva
das, cuja preservação é essencial para a sobre
vivência da nossa economia mista de mercado". 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite 
V. Ex. a um aparte, nobre Senador Mauro Benevldes? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com 
Imenso prazer, nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - En
quanto V. Ex.a continuava seu pronunciamento, fiquei 
raciocinando em torno do aparte do nobre Senador 
Virgíllo Távora, a respeito das alternativas para cria
ção de recursos necessários à aplicação na Região, 
quando S. Ex.a expressou a possibllldade de abertura 
de um open-market para títulos dos Governos esta
duais. Ora, esta é uma solução inteiramente utópica, 
absolutamente utópica. Na realidade, o único cami
nho é a Reforma Tributária, porque a poupança é 
uma só. Temos, no Brasil, o limite de poupança. Ou 
canallzamos essa poupança para as at!vidades pro
dutivas, e reduzimos, cada vez mais, as apllcações 
a serviço do Governo, ou então teremos que sacrifi
car as at!vldades produtivas. Não há opção, pois o 
volume de poupança não é elástico. Portanto, para 
que possamos realmente melhorar a situação da nossa 
Região, que fundamentalmente é a questão de inves
timento - é o problema número um - só poderá 
ser através da Reforma Tributária. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Ex
presso a V. Ex.'', nobre Senador Milton Cabral, meus 
agradecimentos pelas colocações que faz a respeito 

da sugestão há pouco apresentada, como plenamente 
viável por parte do eminente Líder Senado Virgillo 
Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Con
cedo a V. Ex.a, nobre Senador Virgílio Távora, o 
aparte. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eml
nen te Senador Mauro Benevides, a sugestão não foi 
nossa. A sugestão foi dos Secretários de Fazenda de 
todos os Estados. Em função dessa sugestão é que 
foi baixada - queremos que a Casa saiba bem - a 
Resolução n.0 435 do Banco Central. Lamentavelmen
te, mais uma vez aqui dizemos, não está presente o 
nosso debatedor comum, quando hoje !riamos per
cutir o open-market e todas as suas causas. Não de
fendemos que seja essa a solução ideal. Uma reforma 
em profundidade do Sistema Tributário não pode ser 
feita da noite para o dia, essas duas alternativas se 
apresentam e não há raciocínio de admirador ou opo
sitor do Governo que possa delas divergir. A alter
nativa: ou se aumento o ICM - o que ao Governo 
repugna - ou se liberam condições mais favoráveis 
para a colocação de Obrigações Reajustáveis dos Te
souros Estaduais. Porque não há outra maneira de, no 
momento, resolver o problema - uma e outra, sabe
~os nós, são soluções que não respondem às asplra
çoes dos Estados menos favorecidos pela sorte, pre
cipuamente os Estados nordestinos. O que interessa 
aos Estados de nossa Região e que terá que· ser feito 
ao longo do tempo, vamos repetir, é uma reforma tri
butária em profundidade, à qual o Governo não está 
insensível e procura a todo o pano terminar os estu
dos a ela at!nentes. Queremos deixar bem claro que 
aqui não estamos propugnando por abertura de cri
térios na colocação de ORTP e que somos contra o 
aumento do ICM. Entretanto, não somos como aves
truz para esconder que, no momento, fora a reforma 
tributária em profundidade, gostaríamos de receber 
luzes para outra sugestão factível - não sugestão 
que vá arrebentar a economia nacional- que se apre
sentasse como salvadora da situação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Va
mos, portanto, nobres Senadores Virgíllo Távora e 
J\filton Cabral, conjugar esforços para que se alcan
ce, no mais breve espaço de tempo possível essa so
lução ideal, que é a reformulação, em profundidade, 
da sistemática tributária do Pais. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com 
prazer, nobre Senador Helvidio Nunes. 

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA - PI) - Reco
nhecendo, como reconheço em V. Ex.a um estudioso 
dos problemas do Nordeste e, particularmente, da sis
temática do ICM, embora o ·melo não seja. multo 
próprio, eu gostaria que V. Ex.a deixasse explicito se 
concorda ou não com a sugestão apresentada, no úl
timo domingo, pelo Professor Miguel Collasuonno. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - No
bre Senador Helvidlo Nunes, a idéia suscitada pelo 
Professor Miguel Collasuonno, o foi através de um 
artigo publlcado no Correio Braz!liense. Não creio que 
aquele técnico, simplesmente nesse artigo, tivesse pre
tendido situar todas as Implicações daquela sugestão 
que ofereceu, ainda mais, porque· S. Ex.a fez questão 
de destacar que a mesma const!tuia Idéia defendida 
pelo Ministro Rangel Reis. Naturalmente essa Idéia 
deverá ser explanada ao ensejo desse ni Encon-
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tro de Investidores do Nordeste, e aí, então, durante 
os debates travados, será aflorada, quem sabe, a me
lhor solução, quer esta do balcão de investimentos 
ou outra solução a ser oferecida pelos investidores 
que eompareceriío àquele conclave. 

Portanto, acredito que, se hoje, na simples men
ção àquela sugestão, me arriscasse eu a emitir, pe
rante V. Ex.", que é um trlbutarista de porte, uma 
positiva opinião a respeito, poderia até me encami
nhar por uma trilha - a da leviandade - da qual 
V. Ex.• sabe, tenho procurado me afastar sempre, nos 
meus pronunciamentos, nesta Casa. 

Concedo o aparte a V. Ex.• nobre Senador Ruy 
carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Senador 
Mauro Benevides, V. Ex.• é figura destacada do Nor
deste, Embaixador do povo do Ceará, juntamente com 
os Senadores Virgílio Távora e Wilson Gonçalves, nes
ta Casa, e tem sempre abordado, com equ!líbrio bom 
senso e amor pela nossa região, através de seus' pro
nunciamentos, tudo que diga respeito à defesa dos in
teresses da população do nosso pobre Nordeste. Daí a 
razão dos apartes de aplausos que V. Ex.• está rece
bendo, de ilustres nordestinos, tais como do meu co
lega de representação da Paraíba, Senador Milton 
Cabral, assim como do ilustre Líder Senador Virgílio 
Távora e, agora, do Senador Helvídio Nunes, do Piauí 
aos quais desejo associar-me, dizendo mais que vossá 
Excelência fez muito bem em abordar o assunto, com 
a clarividência e o equ!líbrlo que bem o caracterizam, 
nesta tribuna. Portanto, queira V. Ex.• aceitar minha 
solidariedade. E quero, ainda, dizer que acompanho, .. 
rei V. Ex." em 100% do seu ro.ciocínio, em tudo aquilo 
que está pleite:~ndo em benefício da nossa região, do 
nosso Nordeste sofredor. 

O SR. 1\'IAURO BENEVIDES (MDB - CEJ -· 
Agradeço o estimulante aparte de V. Ex.•, nobre Se
nador Ruy Carneiro, e tenho absoluta certeza de que 
sua colaboração não faltará para este grande traba
lho, esta grande arrancada, que objetiva alcançar, 
no menor espaço de tempo, a reformulação tributá
ria do nosso Pais. 

E concluo: a realização, agora, do III Encontro 
de Investidores em Fortaleza assume, por isso, carac
terísticas de cometimento verdadeiramente relevante, 
justificando, assim, o presente registro, na tribuna 
desta a ugusta Casa do Congresso Nacional, agora com 
tantas e tão expressivas manifestações, como a dos 
nobres Senadores Virgílio Távora, Milton Cabral, Hel
vidio Nunes e Ruy Carneiro. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portellal - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La 
Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -
MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ele partiu para a viagem sem 
retorno, deixando uma recordação de trabalho e de 
honradez. Nasceu em nosso Estado e nele desempe
nhou as mais variadas funções, no cumprimento das 
quais se houve sempre com a maior compostura e 
dignidade. Os seus posicionamentos nas tarefas que 
lhe coube exercer em cenários dos mais variados .só 
encómios mereceram. Formado pela Faculdade de Di
reito de Recife a 8 de dezembro de 1909, já em 1910 
era Promotor da Comarca de Codó, em seu Estado 
natal. Seguindo-se o exercício de Juiz Municipal cm 
Itapecuru-Mirim de 1911 a 1913, de onde passou a 
ser Juiz da Comarca de Mlrador, assumindo essas 
funções no dia 11 de abril de 1913. Foi removido su
cessivamente paro. as Comarcas de Vitória do Bnlxo 
Mearim, B:~rii.o de Grajuú, Itapecuru-Mirim e Cnxin.~. 

Nesta comarca, ou seja, a de Caxias, permaneceu de 
28 de julho de 1918 a 27 de outubro de 1930, de onde 
saiu para exercer as funções de membro da Junta de 
Justiça, criada em São Luís, em substituição ao Su
perior Tribunal de Justiça. Restabelecido o Poder Ju
diciário do Estado, foi Eleazar Campos nomeado 
membro do Superior Tribunal de Justiça, tendo exer
cido eni· comissão as funções de Procurador-Geral do 
Estado. Posto em dlsponlb!lldade por decreto de 3 de 
novembro de 1945, pelo Presidente da República, Mi
nistro José L!nhares, foi nomeado Interventor Fe
deral no Estado do Maranhão, assumindo o cargo no 
dia 9 do mesmo mês. Professor Catedrático, por con
curso, de Direito Judiciário Civil da extinta Faculda
de de Direito do Maranhão, e de Direito Penal, da 
Faculdade de Direito de São Luis, fundou, com um 
grupo de caxlenses dedicados à sua terra, a sua Es
cola Normal, da qual foi Dlretor e Professor de His
tória. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Per
mite V. Ex.• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA
MAl - Com muita honra. 

O Sr. Alexandre Costa. (ARENA - MA) - :€ uma 
oportunidade multo grande para mim poder aparteá
lo quando v. Ex.• presta justa homenagem ao Desem
bargador Eleaza.r Soares de Campos. Velho e dedicado 
amigo de minha família, tive a oportunidade de co
nhecê-lo e a honra de privar de sua intimidade. Juiz 
sério, sereno, capaz, íntegro, percorreu o Desembar
gador Eleazar Soares de Campos várias comarcas do 
Maranhão, e a última, a da cidade de Caxias, sua 
terra natal, de lá saindo para integrar o Tribunal de 
Justiça do Estado. Desaparece o ilustre homem pú
blico, deixando um património moral e intelectual 
que é orgulho do Maranhão, especialmente de sua 
terra natal, a cidade de Caxias, que, também, é a mi
nha terra natal. Ao associar-me, portanto, às justas 
homenagens que V. Ex. a presta, na sessão de hoje, ao 
ilustre desaparecido, em nome do Maranhão, que 
tenho a honra de representar, e, em particular, da 
cidade de Caxias, terra comum tanto a mim como ao 
ilustre desaparecido, eu o faço dizendo que desapare
ce um eminente maranhense e perde o Pais um gran
de brasileiro. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -
MA) - Nobre Senador Alexandre Costa, o aparte de 
v. Ex.•, senti bem, velo com o colorido da emoção. O 
falecido Desembargador e V. Ex.•, ambos nasceram 
em Caxias, o grande município do Maranhão, a es
plêndida cidade do nosso Estado, Imponente pela sua 
cultura politica e respeitável pelo culto que o seu povo 
sempre prestou à ciência, e o amor ao Direito. 

Muito grato, nobre Senador Alexandre Costa.. 
v. Ex.• o conheceu, destarte sabe que tudo que disse 
dele foi justo, rigorosamente justo. E lastimo agora, 
com a lágrima da saudade e do respeito, a perda do 
venerando conterrâneo nosso. 

O Sr. José Sa.rney (ARENA - MAl - V. Ex.• per
mite um aparte, 110bre Sent~dor Henrique de La Roc
que? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -
MA) - Pois não. 

O Sr. José Sa.rney (ARENA - II'IA.) - Senador 
Henrique de La Rocque, o meu aparte seria inteira
mente desnecessário se o meu silêncio não Importasse 
uma lucunt~ que a Bancada. do Maranhão não deve 
cometer, uma vez que nós, em absoluta unanimidade, 
rendemos a homenagem que V. Ex.a presta neste !ns-



Maio de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Terça-feira 10 1501 

tante. Mas, nada tenho a acrescentar às palavras pre
teridas por V. Ex.a e pelo Senador Alexandre Costa a 
respeito da personalidade do Dr. Eleazar Campos. Ju
rista eminente, professor, Intelectual, e tendo assu
mido o Governo do Estado num momento histórico, 
importante para o País e para o nosso Estado, depois 
da queda da ditadura, deixou um exemplo de equilí
brio, de honradez, de dignidade, de sabedoria, enfim, 
um grande exemplo, exemplo que até hoje o Mara
nhão reconhece e consagra. Multo obrigado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -
MA.) - Neste momento, nobre Líder José Sarney, 
V. Ex.a traz a unanimidade da nossa terra, o preito 
que, nesse Instante, me permiti tributar ao Ilustre 
maranhense falecido e o faz com uma Imensa res
ponsabilidade, porque o ex-Governador do nosso Es
tado, o ex-Governador que se destacou no comando 
do Executivo da nossa terra, ele exatamente, é V. Ex.a 
que julga, também, o ex-Governador, qualificando-o 
de excelente e considerando a sua obra revestida de 
moral e de dignidade. 

O nosso reverenciado era Sócio Titular da Socie
dade Brasileira de Criminologia. Muitos outros atri
butos de ordem moral e Intelectual, na hora em que 
o Senado da República homenageia o ilustre filho do 
Maranhão recém-falecido, poderiam ser assinalados. 
O Importante é que, em síntese se proclame: ele foi 
um maranhense que, honrando a sua terra, engran
deceu a sua Pátria. 

E foi essa a sua vivência a favor do Maranhão e 
do Brasil. Deixou viúva e prole numerosa, e entre os 
seus filhos destacamos o Juiz Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, Dr. Elmar de Aguiar Campos, que 
soube seguir a trilha do pai, na árdua missão de ma
gistrado. A ele e a todos os seus familiares, rogamos 
ao Senado que apresente as suas condolências pelo 
falecimento desse eminente maranhense, que soube 
honrar a Pátria comum. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Evandro Carreira- Cattete Pinheiro -Di

narte Mariz - Paulo Guerra - Lulz Cavalcan
te - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnlno -
Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está 
finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n.o 69, de 1977, do Senhor Senador Braga Jú
nior, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Intitulado "as Inter
venções dos Militares", de autoria do Senador 
Jarbas Passarinho, publicado no Correio Bra
zilicnse de 17 de abril de 1977 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é 
solicitada: 

1. DO CARA TER ENDll:MICO DAS 
INTERVENÇOES MILITARES 
Não faz muitos anos, na Frnnça o Reitor da Uni

versidade de Dljon, Professor Jacques Dehaussy, pre
sidiu a um simpósio sobre "O Papel Extramllitar dns 

Forças Armadas no Terceiro Mundo". Convidou para 
debaterem o tema notáveis mestres universitários, 
cientistas políticos e administradores de relevo. 

Nenhum militar participou diretamente do sim
pósio, ainda que oficiais franceses tenham cooperado, 
lateralmente, com a Universidade. A ausência dos 
profissionais das Armas talvez esteja explicada Im
plicitamente neste passo da fala do Reitor Dehaussy, 
na sessão Inaugural: 

"Não desejo esconder que, há alguns meses, 
houve entre os professores universitários bons 
espíritos para se alarmarem ao ver o Centro de 
Estudos de Relações Políticas empreender es
ta pesquisa, que nos reúne hoje. Era, ao que me 
parece, uma reação bastante normal por parte 
dos juristas, e mais precisamente dos juristas 
franceses, já que o Direito de nosso Pais é o de 
um velho Estado, bem assentado em suas tra
dições; e estas tradições sempre subordinaram 
o poder militar ao poder civil." 

Esse pudor, se é que merece denominação menos 
generosa, trai um preconceito e exibe uma tática de 
avestruz. Não é virando o rosto, envergonhado, ou 
fingindo ignorar um problema real que se pode loca
lizar-lhe as causas e corrigir-lhes os efeitos. Quando 
Samuel Finner, Professor de Ciência Politica, forma
do por Oxford e membro da Real Sociedade de Histó
ria da Inglaterra, não estranha que os detentores do 
monopólio das armas obedeçam, em regra, ao poder 
civil, ele naturalmente tem em mira as estruturas de 
velhos Estados, como o referido pelo mestre de Dijan. 
Ele está pensando nas democracias estáveis. nas quais 
as forças armadas obedecem a uma tradição velha 
de séculos, que é a sua submissão a uma ordem social 
há muito estabelecida, mas onde, igualmente, é pre
ciso não esquecer, o Executivo está, igualmente, há 
muito tempo submetido à Lei, desde que desaparece
ram da face da Europa as monarquias absolutistas. 
Nesses países de unidades social e estabilidade politica 
o papel extramilitar das forças armadas cinge-se ao 
campo social. 

Já a Folha de São Paulo, em hora inspirada, visa 
a pôr em relevo as razões, as causas estruturais que 
levam; em outros países, a uma periódica intervenção 
dos m!litares, intervenção que, em geral, é tempo
rária, mas nem por isso deixa de ser freqüente. Em 
1960 fazendo humor e sarcasmo, o jornal The Times, 
ao dar um balanço dos golpes de Estado havidos 
naquele ano, concluiu por fazer este comentário: 
"Este foi um ano esplêndido para os Generais!". Com 
ligeiras variações, quanto a safra, o mesmo pensa
mento poderia servir de síntese de um texto para os 
anos 40 e os anos 50, o que comprova o caráter endé
mico dos golpes militares, na maior parte dos cinco 
continentes. A este propósito, acrescenta o Professor 
Finer esta observação: 

"Os golpes de 1958 a 1961 nada tiveram de 
excepcional. Dos 51 estados que existiam antes 
de e até 1917, todos, salvo 19, experimentaram 
golpes dessa natureza desde 1917, enquanto que 
dos criados entre 1917, e 1955, que foram 28, só 
15 não sofreram essa sorte." 

Há, pois, uma categoria de países nos quais os 
militares constituem nítido fator político, que se 
exerce de maneira iterativa, e que se não deve con
tundir com fenômenos excepcionais c efémeros. 

Da simples análise da localizaçüo geo:::rúf!ca des
ses eventos, pode notar-se a sua universalidade. São 
lndencs às Intervenções militares de natureza poli
tica não só as velhas democracias estruturadas à. 
base da submissão consentida dos milttarcs aos civis, 
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mas Igualmente os regimes totalitários comunistas, 
onde se Instalaram as oligarquias ideológicas, com a 
presença dominadora do partido comunista em todos 
os setores da atlvldade nacional, Inclusive e especial
mente dentro das unidades militares. 

No caso das democracias estáveis, é força repetir 
que o exercício do poder civil se faz escrupulosamente 
em obediência à Lei, não se encontrando nelas os sin
tomas de dissociação entre poder e autoridade, tão 
comuns nas democracias Incipientes e Instáveis, sem 
dúvida um dos motivos que arrastam os militares, 
sponte sua ou convencidos pelos próprios politicas, ao 
golpe de Estado. 

A primeira Ilação evidenciada, na análise do mlll
tar com o fenômeno político, é que Isso ocorre apenas 
em uma classe definida de países, onde o exercício 
do poder civil não prima pela submissão à Lei, ou 
ainda, o que vale ressaltado, onde a atlvldade política 
civil não se conforma à tradição das velhas demo
cracias. Para ser mais claro: onde a ambição dos po
líticos leva-os, freqüentemente, a envenenar a cons
ciência e o ânimo dos militares, seduzindo-os para o 
golpe de Estado, do qual os oposicionistas serão na
turalmente, os herdeiros. Não terá sido por outra ra
zão que o notável João Camilo de Oliveira Torres, 
ao escrever sobre "As Forças Armadas como Força 
Politica", redigiu este período: 

"Naturalmente muitos criticam tal estado 
de coisas (as Intervenções militares), geralmen
te quando estão entre as vítimas. O mal de to
das as Intervenções militares no Brasil reside em 
que são aplaudidas ou combatidas conforme o 
destinatário. Os discursos que estigmatizaram, 
ontem, tal atentado à Constituição, poderiam 
servir, apenas mudando-se o nome das pessoas, 
a outros indivíduos do partido contrário, na 
intervenção seguinte. Uma antologia de pala
vras idênticas, repetidas por políticos adversá
rios, seria elucidativa. E os generais sempre 
dizem a mesma coisa, o que é Importante." 

Como a endemia dos golpes militares atinge países 
bem definidos, o Professor Dehaussy parece ter que
rido identificá-los com o chamado terceiro mundo. 
Mas, que é terceiro mundo? Para mim, não passa de 
uma expressão, mais ou menos estereotipada, que em 
verdade não é adequada a envolver, num mesmo e 
genérico termo, nações tão diferentes entre si, quer 
do ponto de vista sóclo-econõmico, quer no politico. 
Com efeito, é impossível, sem violentar regras bási
cas de conceltuação nos campos citados, colocar numa 
mesma qualificação, no Oriente Médio Israel e Iraque, 
na Asla, a Índia e a Malásia, na Afrlca, Eglto e o 
Chade, e na América Latina, a Argentina e o Haiti. 

Trata-se, pois, de uma designação arbitrária, que 
teria algum sentido em sua origem, na conferência de 
Bandung, na Indonésia, em 1955, pois os 29 signatá
rios do documento que deu nascimento ao terceiro 
mundo, reclamavam, antes de mais nada, o direito 
de não serem envolvidos nos dois mundos (também 
arbitrariamente chamados ocidental e oriental) que 
se confrontavam, um ligado ao capitalismo e outro ao 
comunismo. De sorte que, estudar o comportamento 
dos exércitos, e por extensão das forças armadas, nos 
países do terceiro mundo não seria exatamente o 
mesmo que pesquisar as causas da freqüente partici
pação politica dos militares nos países médios e pe
quenos, onde a ocorrência do fenômeno é típica. Eu 
descartaria, desde logo, os recém-emancipados, eis 
que suas estruturas sociais e políticas estão, na maio
ria, em ser. Seus exércitos, normalmente derivados 
das milícias de guerrilheiros, não se podem comparar 
às Instituições permanentes, com uma missão cons-

tltuclonal definida, fortemente estruturadas e organi
zadas. 

VIsa-se, portanto, a estudar, do ponto de vista 
não apenas histórico, ou seja do registro dos fatos, 
mas do ângulo sociológico um fenômeno amiudamen
te repetido, que são as Intervenções militares, em 
países cujos governos são sujeitos a essas Interven
ções, fato que tem sentido profundo. 

Esse estudo ficaria mutilado e Impreciso se nos 
ativéssemos, apenas, à enumeração das Intervenções 
militares, Isto é, se as Interpretássemos exclusivamen
te do ângulo quantitativo. Urge encarar, com a na
turalidade com que se consideram fenômenos socioló
gicos, sob o aspecto qualitativo a presença dos mili
tares como fator político. É preciso ver o Exército 
como algo mais que o detentor monopolista da força. 
Ele, além de fazer parte do corpo político de uma 
nação (como o conceitua Mannheim), é chamado, em 
numerosos países a desempenhar papéis administra
tivos de toda ordem, dada a Insuficiência das estru
turas desses estados. O estudo da História nos sugere 
que, não raro, como professa Dehaussy, tem havido a 
necessidade de uma transfusão da organização e da 
estrutura essenciais ao Exército, no vasto corpo social 
do estado, e que essa necessidade é resultante ora de 
um apelo que vem de fora, Isto é, da área civil, ora 
de dentro, como decorrência da conscientização da 
força armada, quando à Inevitabilidade de transfusão 
referida, sob pena de colapso do estado. Nem se diga 
que essas intervenções só são pertinentes aos estados 
critlcos, coincidentes com as dores do nascimento de 
nações recentemente libertadas do jugo colonial. É 
fácil compreender que, nesse caso especial, o estado se 
caracteriza pela deficiência ou a insuficiência estru
tural de natureza política e jurídica, o que é agravado 
pelo fato de, em número considerável de casos, a 
emancipação se dá sob forma de separação violenta 
da nação colonizadora. A esse propósito, é altamente 
sugestivo o fato de tais nações, a despeito de suas 
civilizações serem multlssecu]ares, terem sido inca
pazes. de fazer a descolonização pacífica e tranqülla. 
E, ainda mais impressionante, que tenham gerado 
regimes políticos fortemente dependentes da União 
Soviética, ou mesmo da China e até de Cuba, não 
passando a sua emancipação de uma troca de senhor. 

Seria temerário, por outro lado, tentar alinhar os 
países em blocos, segundo a freqüência ou não das 
intervenções militares. Elas se dão em estados há 
muito colonizados, como é o caso da América Latina, 
do mesmo modo como ocorrem com os países que 
acabaram de sofrer a dor do parto emancipatório. 
Finalmente, é o fenômeno pertinente, Igualmente, a 
velhos países que, lnobstante a sua antiguidade e ci
vilização, tiveram a sua independência posterior aos 
latino-americanos e bem antes das novas nações 
n.fricanas. E o caso, por exemplo, do Egito, da índia 
e outros. 

Na análise qualitativa, cabe perguntar por que 
as forças armadas decidem Intervir politicamente? 
Quais as suas motivações à parte o fenômeno prl· 
márlo do caudilhismo? Qual a forma ou quais as 
formas de que se revestem as intervenções, com as 
forcas armadas assumindo seus novos papéis tanto 
politicas como sócio-económicos? Qual o traço co
mum a essas intervenções, se é que existe? A presença 
das forças armadas na vida política é uma natural 
projeçiio de mlssõe~ que lhe estão afetas, como as 
do desenvolvimento social e econômico, ou, ao con
trário, é fruto de uma clara usurpação do poder? 
Agem através de minorias ativistas, sob a direçiio 
de seus generais, como no Sudão, Peru, Argentina e 
Brasil? Ou através de coronéis menos maduros, como 
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na Grécia, ou no Eglto de Nasser? Ou finalmente, 
por Iniciativa de jovens capitães, como em Portugal, 
ou mesmo de sargentos, como em Cuba, antes de 
Fldel? Enfim, que regimes, híbridos ou ortodoxos, 
surgem em decorrência? 

2, OS REGIMES MILITARES 

Constituirão os regimes mil!tares uma espécie 
definida de regime? 

Se é verdade que as forças armadas têm Inter
vindo, politicamente, em países multo diferenciados 
entre si também é Indiscutível que são raros os regi
mes m!lltares puros, isto é, em que os militares, en
quanto tais, exercem dlretamente o poder. Em geral, 
ou eles se escondem atrás de fachadas civis de gover
no, ou assumem apenas transitoriamente as funções 
executivas, comportando-se como árbitros, que en
traram em cena para "repor as coisas em seus devidos 
lugares", retornando aos quartéis tão pronto a ordem 
é restabelecida. E comum encontrar uma linguagem 
quase uniforme, a dos comunicados militares depois 
de um golpe de Estado. Há invariavelmente uma re
ferência à iminência do caos, em que o governo de
posto ameaçava atirar a nação. Esse caos deve ser 
entendido ora como econômico e financeiro, ora como 
ofensa vital à segurança nacional. Os golpes desti
nados exclusivamente a satisfazer ambições de ordem 
pessoal, como acontece constantemente nos países 
de libertação recente do jugo colonial, não têm a di
mensão necessária ao exame sociológico a que nos 
propomos. Dai o descarte a que nos referimos antes. 

São regimes militares, aqueles em que as forças 
armadas, agindo como fator político decisivo, cons
tituem o que Flner chama de "autocracias empíricas", 
para distingui-las das formas ideológicas totalitárias. 
Como ensina o mestre Inglês, nestes casos: "0 regime 
militar constitui uma espécie definida de regime, e 
os militares, como força politica, independente e de
cisiva, são um fenômeno politico também definido". 

O principal problema, na interpretação desse. fe
nômeno politico, reside em que, em vez de susc1tar 
uma atitude intelectual neutra, uma pesquisa isenta 
de prejuízos, de conceitos apriorísticos, ele gera os 
prosélitos, que saem em liça para defendê-lo, ou os 
agressores, que o criticam por intolerável e incompa
tível "com as nações civilizadas". 

Como regime militar puro e típico, pode citar-se, 
no momento, o peruano, aliás caracterizado pelo fato, 
em si mesmo elucidativo, de que é autodenominado 
"Governo revolucionário das forças armadas e do 
povo do Peru". Seus Ministros, todos eles generais, 
comparecem aos ministérios devidamente fardados. 
Não só aos ministérios, mas Igualmente às conferên
cias internacionais. Em 1972, por exemplo assistimos 
ao discurso do único chefe de delegação, que se apre
sentou na tribuna da UNESCO, em Paris, trajando 
uniforme militar: foi o da delegação peruana, o que 
causou Indisfarçável mal-estar, ainda que a maioria, 
condicionada pelas esquerdas, visse com bons olhos 
a revolução peruana, como nacionalista e ant!norte
amerlcana. Altamente Influenciado pelo Centro de 
Altos Estudos Militares (CAEM>, segundo o qual a 
missão das forças armadas é zelar pelo bem-estar 
colet!vo, "suprema finalidade do Estado, o movimen
to revolucionário peruano de 1968 não se fez, como 
geralmente ocorre, em nome do anticomunismo. Ao 
contrário, o manifesto dos milltures peruunos, cml
tido pelo governo revolucionário (governo das Forçus 
Armadas, é bom insistir), fala "no Inicio da emanci
pação definitiva da Pátria", no "entregulsmo" de 
Balaúdc Terry, na "Injusta ordem social e econômlca" 

e deixa clara a sua inconformação com a dependên
cia cconômlca do Peru aos Estados Unidos. 

O MaJor Victor Villanueva, autor do livro: "0 
Golpe de 68 no Peru - Do Caudilhismo ao Naciona
lismo?", intelectual de indisfarçável f1llação marxista, 
que por isso mesmo já fora expurgado do Exército 
peruano, antes de 68, ao analisar o manifesto revo
lucionário, condena-o desde logo no passo em que se 
promete reformar a estrutura sócio-econômica e po
litica" respeitando-se os princípios de nossa tradição 
ocidental e cristã". Segundo Villanueva, "em qual
tro palavras, o governo revolucionário declarou que 
suas realizações não irão além das permitidas pelo 
si.stema ocidental cristão, ou seja, o sistema capita
lista. As reformas que o governo executar sofrerão 
uma ostensiva limitação burguesa". 

É o próprio Villanueva, todavia, que em post
scriptum ao seu livro (que no original espanhol se 
chama "Nueva Mentalldad Militar em e! Peru?") 
não só afirma que as forças armadas peruanas ha
viam alterado o esquema clássico dos "pronuncia
mentos" latino-americanos, pois que levantaram a 
bandeira antiimperiallsta e se dispunham a elimi
nar a oligarquia agroexportadora e a suprimir pro
gressivamente os efeitos nocivos da burguesia nacio
nal, como vai além. Apresenta a revolução peruana 
(e já não o golpe, a que se referiu no início do livro) 
como até mesmo modelar, para ser exportada para 
o continente, cujos regimes são "quase sempre tími
dos diante do prepotente imperialismo norte-ameri
cano e das insolentes oligarquias naclon~is". 

O General Velasco Alvarado, Chefe do movimen
to militar, couvocou desde logo "os bons peruanos, 
estejam no centro, na direita, ou no vermelho vivo". 
Queria realizar, utopicamente, a conciliação dos con
trários, talvez intuindo a lição de Lênln, que chama 
a doutrina das contradições de "a medula da dialé
tica marxista". Apesar da nítida confissão maniqueís
ta, na divisão dos peruanos em duas categorias, a 
dos bons c a dos maus, o Chefe da revolução perua
na tinha, realmente, a idéia de realizar, concreta
mente, o terceiro caminho, que pretendia eqüidistan
te do capitalismo como do comunismo. Dele ouvi, 
no Pal:icio do Governo, em Lima, na companhia dos 
demais chefes de delegações, à conferência de edu
cação da OEA, em 1971, no discurso de improviso 
com que nos saudou, que "o Peru está numa posição 
ideológica eqUidistante dos dois mundos, o capita
lista e o comunista, e se dispõe a puxar a orelha es
querda do irmão poderoso da esquerda, como a ore
lha direita do irmão poderoso da direita". Diante 
da evidente pretensão paternal, as palavras corres
pondiam precisamente à Idéia da eqüldl.stància, Ade
mais, alimentava, ao menos indiretamente, a aspi
ração de vir a exercer a liderança do terceiro mundo. 
Li, nas paredes de Lima, naturalmente graças à be
nevolente indiferença da polícia, lado a lado, ins
crições contendo duros ataques aos apristas, de Haya 
de La Torre, tratados como reacionárlos e traidores, 
bem assim outras que, repetidas mas sintéticas, fala
vam por si mesmas: "Peru, líder do Terceiro Mundo!" 

A experiência peruana, já agora perto de a tingir 
uma década, presta-se bem a uma análise do modelo 
puro de regime militar. Conquanto Ironicamente se 
diga que, onde os militares são força política decisi
va, as escolas militares são "sementeiras não só de 
generais, mas também de presidentes", o fato é que 
os militares estão longe de ter uma formação curri
cular voltadu para a política. Em maior ou menor 
r:rau, constituem uma elite que, a par da prepara
\'ão profissional parn. o exercício de seu metíer, desen
volvem, curricular c extracurriculurmente, cursos de 
cultura g-eral, objetlvamente, voltados para o estu-
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do da problemática nacional. O Centro de Altos Es
tudos Militares (CAEM), no Peru, é um exemplo e 
não o único, nos exércitos que têm tido papel rele
vante nos destinos polftlcos de suas nações. Mesmo 
assim, estão os mllltares longe daquilo a que se refe
re Heródoto, na sua "IDstórla", a respeito dos persas, 
que Instruíam rigorosamente a sua juventude, desde 
a lnfãncla aliás, na tríplice arte de montar bem dis
parar a flecha com absoluta precisão e.. . talar em 
público. · 

o General José Marln Arlsta, ldeallzador do 
CAEM, em entrevista concedida a um exilado brasi
leiro, em Lima <Modelo Peruano-Neiva Morelra-Edl
torlal La Llnea-1974) desautorizou a versão de que 
o CAEM fora fundado em conseqüência das deficiên
cias demonstradas pelo Peru, na guerra contra o 
Equador. A Idéia original teria sido a de preparar 
os dirigentes do pais para a defesa nacional, cujo 
conceito deveria ser redefinido. 

"E nossos cursos de defesa nacional - explica 
o General Marln ao seu Interlocutor - começamos 
a perguntar-nos: que defende o mllltar peruano? Os 
cultos respondiam: "A Pátria e a liberdade", mas 
quem defendia os que estavam nos bairros pobres, nas 
favelas e arrabaldes, os humildes, os camponeses ex
plorados, muitos dos quais constituíam a maior parte 
de nossos efetlvos"? 

De acordo com o General Marln, desde então o 
CAEM se dedica ao levantamento da realldade pe
ruana, ao mesmo passo que estuda soluções para os 
problemas nacionais. O Centro, entre ser um Insti
tuto onde os mllltares fizessem o seu doutorado em 
estratégia, ou uma escola superior de estudos poli
ticos articulados com a avallação prática dos temas 
peruanos, optou pelo segundo. Passou a preocupar-se 
com "os humildes, os pobres, os camponeses explora
dos, que constituíam o grosso dos efetlvos do Exér
cito". 

Seria exagero dizer que o CAEM cunhou, Ideolo
gicamente, a revolução peruana, mas é de convir 
que o Ideal h umanlsta que lá se forjou Inspirou a 
praxis revolucionária. De Inicio, nada mais foi que 
um ato de afirmação nacional, em face de um passa
do constrangedor de domínio estrangeiro no cam
po da economia e mesmo da polftlca externa. A re
volução começou por ser o desaguadouro de crescen
tes ressentimentos contra o capital colonizador. Res
sentimentos que tinham razão de sobra para envol
ver os militares, que, no CAEM ou fora dele, toma
vam consciência do elevado grau de dependência es
trangeira do pais. Do estudo a que se dedicaram, os 
mllltares vieram a verificar que, por exemplo, "entre 
os anos de 1960 e 1965, os monopólios norte-america
nos Investiram 58 mllhões de dólares no Peru e reme
teram, como lucros operacionais, 347 mllhões". Ou 
ainda: "que uma tonelada de certo produto, que em 
1950 val!a, exportada, 105 dólares, passara a ser co
tada no mercado Internacional, em 1967, a menos de 
59 dólares". 

É tal a consciência dessa troca lesiva de merca
dorias, que apenas seis dias após a vitória do golpe 
mllltar, foi dramaticamente anunciada à nação, dian
te das câ.maras de televisão postadas no Palácio do 
Governo, a expropriação do complexo Industrial de 
Talara. Era o dia 9 de outubro de 1968, significati
vamente denominado, desde então, "o dia da digni
dade nacional"! 

Além do "naclonallsmo revolucionário", talvez de 
distante Inspiração nasserlsta, em nome de que vi
nham os militares? Algo vagamente, diziam os co
municados e os chefes em seus discursos, "que se bus
cava edificar uma sociedade justa e Igualitária". Um 

pouco mais deflnldamente, o General Velasco dis
cursando perante a Divisão Bllndada, fator ponderá
vel do êxito do movimento armado, disse que não era 
sua Intenção propiciar a formação de um politico. 
porque era Indispensável que "o povo comece, des
de já, a exercer a capacidade de decisão que 
todos os governos anteriores lhe negaram", Tem
se a Impressão de que o chefe revolucionário 
prescinde de organização partidária de natureza po
litica, porque pretende falldos os partidos po!itlcos 
no papel de representantes e lntermedlár!os do povo. 
Isso, com efeito, ficaria claramente comprovado, den
tro em pouco, quando o General Velasco declara que 
os peruanos poderiam continuar flllados, se lhes 
aprouvesse, aos partidos tradicionais, mas que Isso 
nenhuma significação teria para a revolução. Até 
porque ela não procuraria o caminho das urnas, mas 
o da substituição dos partidos pelas organizações re
volucionárias de natureza vária, que seriam Implan
tadas desde as comunidades de base. 

No mesmo discurso, por sinal, ele disse enfati
camente: 

"Nunca mais reinará no Peru essa femen
tlda democracia formal amparada pelos latl
fundlárlos, pelos grandes donos do dinheiro e 
os representantes das empresas estrangeiras, 
os quais, na realidade, governaram o Peru." 

O repúdio à democracia representativa é parte, 
pois, fundamental da revolução peruana, que, em 
seguida, persegue o ecletismo e semelha uma de
sordenada mistura incaracterística, a um só tempo 
apartldárla, antlcapltalista e não-comunista. No dis
curso comemorativo dos cinco anos de revolução, diria 
o Presidente Velasco: 

"Ao recusar o sistema capitalista, não o 
fazemos de uma posição incllnada para o co
munismo, nem ao recusar o comunismo o fa
zemos de uma posição conservadora e pró ca
pitalista. Ao contrário, fundamentamos a du
pla recusa, desde uma posição de esquerda 
nacional e autónoma, profundamente unida ao 
compromisso mllltante de lutar pela transfor
mação qualltatlva e integral de nossa socie
dade." 

Algo slmpllstlcamente, o regime foi definido, por 
seu presidente, como de "esquerda nacional", o que 
lhe valeu, desde logo, francos aplausos de Fidel Cas
tro como de Juan Perón. Mas, que seria essa esquer
da? 

O General Graham, Chefe do influente Comitê de 
Assessoria à Presidência (COAP) dá-nos uma Idéia 
geral da doutrina peruana, quando definiu o movi
mento revolucionário deste modo: 

"1 - a revolução se Inicia sem Ideologia parti
dária; 2 - não conta com apoio dos partidos 
políticos; 3 - é um processo aberto, de Ideo
logia própria, que se enriquece no ato mesmo 
da revolução; 4 - não copia modelos estran
geiros, mas cria seu próprio modelo; 5 - não 
aceita a violência como sistema; 6 - conduz
se em liberdade; 7 - é Institucional e não per
sonalista; 8 - recusa os modelos históricos ca
pitalista e comunista; 9 - proclama (o Peru) 
amigo de todos os povos do mundo e respeita 
suas decisões Internas." 

Antes de Interpretar esse ldeárlo mais ou menos 
vago em relação ao que é, embora claro em relação 
ao que não é, Impõe-se uma Incursão na problemlitlca 
peruana contemporânea. 

A partir da década de 50, as velhas estruturas 
lntlex!vels da economia agrícola c mineira, que ha-
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viam criado as oligarquias dominantes e tornado o 
Peru altamente dependente do exterior, começaram 
a ser abaladas pela presença de Investimentos mo
dernlzantes, que expandiram e diversificaram a eco
nomia tradicional. Criou-se um dualismo claro. De um 
lado a economia semicolonial de exportação, quase 
toda nas mãos de estrangeiros, e que, entre outros 
males, limitara severamente a aparição de uma bur
guesia forte, no Peru. De outro, formas avançadas de 
capitalismo moderno, provocando o fortalecimento, 
sobretudo, do operariado urbano. A extrema hetero
geneidade sóclo-econômlca alimentou a crescente 
at.ltude reivindicatória urbana e a revolta de campo
neses, propiciando a instalação das guerrilhas rurais. 
A crise social e política, por seu turno, afetou duas 
instl tulções basilares: a Igreja e o Exércl to. Este, 
depois de ser treinado na tátlca e técnica da contra
Insurreição, se deu conta, progressivamente, de que a 
maior garantia para a segurança interna estava an
tes no desenvolvimento harmonioso do país, do que 
na repressão armada. 

Oficiais mais polltlzaclos, e principalmente o Ge
neral Velasco, chegaram a algumas conclusões sobre 
os rumos que o Peru deveria tomar. Reformas antl
oligárquicas seriam Imprescindíveis, ao lado do forta
lecimento do papel Intervencionista do Estado na eco
nomia, tudo subordinado ao critério superior de afir
mação nacional, em face do capital estrangeiro. Em 
suma, a revolução se propunha a realizar o desenvol
vimento sóclo-econômlco, rompendo as estruturas vi
gentes, onde se Identificava a mão do Imperialismo, 
denunciando o capitalismo por haver gerado a ln
j ustlça social e a dependência da economia peruana, 
mas sem sacrifício da liberdade, o que significava, 
desde logo, repúdio ao comunismo. 

Como salienta Abraham Lowenthal (The Peruvlan 
Experlment - Prlnceton Unlverslty Press - 1975), o 
regime que se Instalaria refletiria a influência predo
minante de uma facção minoritária do Exército, o 
Gen. Velasco à frente. Os Oficiais peruanos poderiam 
ter concordado amplamente em que a segurança na
cional dependia, em razão direta do desenvolvimenta 
ecanõmlca, da distribuição mais equitativa da renda 
interna, de um sistema mais democrática e abrangen
te de educação, de malar participação das populações 
marginalizadas nas decisões palitlcas e ecanõmlcas do 
pais, mas não havia a mesma ampla cancardâncla 
quanto aa como realizar essas aspirações, ou sobre a 
relativa prioridade que deveria ser atribuída a cada 
objetlvo. A caesão militar, partanto, haveria de obter
se à custa de concessões canslderávels. 

Em tese, o ideário revolucionário se parece à dou
trina denamlnada solidarismo cristão, em que pese aa 
fata de que dele se afastava, quer por nãa manter 
real eqüldistância entre comunismo e capltallsma, 
quer porque, dada a crescente estatlzaçãa da economia, 
caminhava rapidamente para um capltallsma de 
Estada. PETROPERU, MINEROPERU, AEROPERU, 
PESCAPERU, ENTERPERU, SIDERPERU foram siglas 
que surgiram avassaladoramente no campo da estati
zação das empresas privadas, precedidas, em multas 
casos, de rumorosas expropriações. Ademais, ao lado 
da difícil unidade militar, avultava a heterogeneidade 
do governo. Em cada ministério uma tendência, con
forme a orientação dos seus quadros de assessores, 
envolvendo técnicos civis desde os apartldárlos, for
mados no exterior, ou egressos da Universidade de 
Lima, até os o.tlvlsto.s mo.rxisto.s-lenlnlstas, multos 
provenientes das guerrilhas ruro.ls. De permeio, ex
aprlstas notórios como Co.rlos Delgado, ex-secretário 
de Ho.yo. de La Torre, e que alco.nçou grande Influên
cia na formulo.ção da doutrina revolucionária, com 
veleidades de Ideologia peruo.no.; os cristãos-demo-

cratas; e os sociais-progressistas, todos mais ou me
nos comprometidos com as esquerdas. Como regente 
de orquestra, funcionaria o COAP, onde, como já se 
disse, esta v a os Oficiais mais lden tlflcados com V e
lasco, que faziam o centro de gravidade do governo 
deslocar-se para a esquerda. O seu teórico mo.lor, o 
General Grah,am, falando ao "Le Monde", em feverei
ro de 1973, assim se expressava: 

" - Tudo está por mudar, neste país. Não 
é suficiente mudar as estruturas. !1: o homem 
que preciso mudar! Durante mais de quatrocen
tos anos ele foi explorado e maltratado. Sua 
vida valia menos que a de um animal. Imagine
se os esforços que são necessários para que ele 
reencontre a sua dignidade." 

Por toda parte, após a revolução de 1968, a pala
vra dignidade vale como pedra de toque do novo hu
manismo, que se pretende original, nem capitalista 
nem comunista, mas confessadamente, ao menos no 
COAP, socialista. É ainda o General Graham quem o 
define para o jornal francês: 

"- Poderíamos reforçar nossa economia e 
deixar para mais tarde as transformações so
ciais, mas a experiência prova que, num tal tipo 
de desenvolvimento, é o setor econômlco mais 
avançado que se enriquece, enquanto os setores 
mais atrasados se empobrecem. A ter de esco
lher, nós damos prioridade ao social, porque 
nossa revolução é humanista. Quando falamos 
de socialismo libertário (porque seria fácil fazer 
uma revolução suprimindo as liberdades), sig
nifica que nós desejamos um socialismo dlfe
frente daquele que porta. esse nome a.tual
mente." 

Entre as Inovações aparece o Sistema Nacional de 
Mobilização Social <SINAMOS), que visa ao objetlvo 
primacial de reformar o homem. Uma agência em 
cada região militar, supervisionada pelo Comandante 
Militar da área, e reunindo técnicos das mais varia
das Inclinações. 

Os militares estarão, Igualmente, em todos os MI
nistérios, sempre procurando seguir as diretrlzes do 
COAP, numa tentativa de obviar o inevitável descom
passo, fruto da falta de unidade de pensamento dos 
executantes da revolução. 

A prevenção contra os políticos é ostensiva. Os 
"pueblos jóvenes" são um exemplo a mais. Criados pa
~a garantir a posse de habltaçõ~s. no sentido comuni
tário, constltulndo uma das grandes esperanças no 
campo social, de assistência às pessoas de renda baixa, 
os candidatos às casas tinham que provar bons an
tecedentes e não possuírem passado politico, isto é, 
não terem militado nas organizações político-partidá
rias! Em conseqüência, todos os partidos se sentirão 
marginalizados, ameaçados em seu futuro e resistirão 
à revolução, passivamente. Os marxlstas-lenlnlstas, 
ou por temerem as potencialidades da nova Ideologia, 
ou por a considerarem meramente reformista (pecado 
mortal às mentes dogmáticas dos comunistas), olham
na com evidente reserva, se não com hostilidade. 
Adesões haverá, mas em nítido caráter individual. 
Neiva Moreira (obra citada) assim as explica: 

"- A primeiro. coisa que se pergunta, ao es
tudar o processo peruano, é que forças o respal
dam e que grupos ou tipos de pessoas compõem 
seus q!ladros d~lgentes. São pequenos núcleos, 
partldarlos ou nao, que lhe trazem uma tradição 
de mllltáncla no.clonallsta c o.ntllmperlalista: 
Intelectuais de esquerda, seguros de que há uma 
o.bertura para o socialismo; dissidentes dos par
tidos, que estimam esgotadas as possibilidades 
de avanço revoluclonúrlos nt1:nvés deles; antl-
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gos guerrilheiros, que, agora, encontram condi
ções favoráveis para reallzar com êxito o que 
pretenderam pelas armas; líderes ele trabalha
dores e camponenses, com uma visão realística 
da problemática de suas classes; e técnicos 
desvinculados de toda ideologia ou partido. A 
estes se sorna a carga Inevitável dos oportu-
nistas." · 

Como se pode deduzir, através de testemunho ln
suspeito (o de quem fez o tumultuado Itinerário do 
integralismo ao neornarxisrno) os quadros civis, unidos 
aos militares peruanos constituíam autêntica Torre de 
Babel ideológica. Na resistência, empenhavam-se, em 
estranha mistura, os conservadores e os com unlstas, 
ambos Inconformados com as reformas, cada qual por 
suas razões. Assim, os latlfúndiários, revoltados com 
as expropriações, a alta burguesia Indignada pela 
perda daquilo que o capital colonizador lhe deixava, 
e os ultra-esquerdlstas, lnflexiveis em seus dogmatis
mos, opuseram-se firmemente aos propósitos perse
guidos pela revolução. 

Um bom exemplo dessa resistência nos oferece 
Jullo Cotler. Na sua análise <New Mode of Politica! 
Domination), inserida no livro citado, de Lowenthal, 
critica rudemente o sentido conciliador do novo sis
tema político-peruano, vendo nele urna estratégia dos 
militares destinada a enfraquecer a luta de classes, 
pedra angular do marxismo, "força motriz do elesen
volvimento da sociedade". Depois de avallar o alcance 
das medidas postas em prática, com vistas à integra
ção social e nacional, "corno se os antagonismos so
ciais pudessem ser postos de lado", Cotler fulmina a 
revolução peruana com uma frase que bem traduz 
o desprezo marxista-leninista pelos reformistas: "Não 
passa, claramente, de participacionlsrno". Nem é por 
outra razão que Carlos Delgado, o Indigitado ld·eólogo 
da preferência de Vclasco Alvarado, em entrevista 
concedida a jornal brasileiro, disse que "a queda de 
Velasco foi celebrada jubilosamente pela Embaixada 
Cubana, pelo Partido Comunista, pela Confederação 
Geral dos Trabalhadores (CGT) e pelo jornal comu
nista Unidad". 

Seria fatal, pois, que a revolução tropeçasse em 
tais obstáculos, que acabariam desviand-o-a de seu 
curso, desde a destituição do seu líder principal. No
ticias recentes falam de uma reviravolta conceitua! e 
prática, a começar pela desestatização da economia, 
sinal de certa desilução com o socialismo à peruana, 
concedido por Graham, Delgado e o COAP. É cedo 
para tirar conclusões, mas o exemplo do que o novo 
governo reallza na indústria de pesca é assaz suges
tivo. Nela se havia realizado, como forma prática ele 
implementar a democracia social de participação ple
na, a empresa comunitária, aquela em que todos tra
balham para o mesmo fim, dirigentes e dirigidos, 
cuja principal finalidade, em vez de ser maximiza
ção do lucro, é prestar serviços à comunidade. Tal 
concepção tem sua origem na pregação do Padre Le
bret, que condena o sentido puramente patrimonial 
da empresa, usada primacialmente como instrumento 
ele lucro e de enriquecimento patrimonial de seus di
rigentes. 

Na prática, a concepção comunitária da empresa, 
como ensina o Padre Bastos d'Avila, "implica duas 
conclusões: a empresa deve satisfazer a uma necessi
dade real da comunidade, e deve funcionar como um 
mecanismo de redistribuição de renda". 

Em verdnde, não se trata de socialismo nem de 
estatização da empresa, mas de caracterizar uma co
proprledude, em que o trabalho fecunde o capital e 
todos os membros da empresa comunitária recebam 
os benefícios gerados. 

Infelizmente, a experiência malogrou no Peru, 
através da PESOAPERU, não havendo, ainda, os da
dos isentos através dos quais se possa chegar a uma 
explicação. O fato é que o novo governo preferiu a 
disseminação da pequena propriedade pesqueira, cada 
uma com o máximo de três embarcações, sob a dlre
ção de pescadores e gozando de financiamento pri
vilegiado. Orientação, como se vê, vlsceralmente opos
ta à empresa comunitária. 

Detemo-nos na apreciação do experimento pe-
ruano 'porque: · 

1.0 trata-se de um modelo genuinamente militar; 
2.0 correspondia a uma tentativa prática de pôr 

&m execução uma Ideologia não provada em out1ro 
país (a do solidarismo, ou democracia social ele parti
cipação plena, de Inspiração em Lebret) ; 

3.0 fugiu à regra dos "pronunciamentos" mera
mente golpistas e quase sempre caudllhescos. 

O desafio maior da revolução peruana consiste 
em tentar posição eqüldlstante entre o neocapitalls
mo e o comunismo. Como salienta Delgado, na entre
vista referida, a revolução recebeu fogos cruzados. São 
suas palavras: 

"- É um fato politicamente demonstrável, 
que tanto uma como a outra das grandes po
tências Irritavam-se como uma revolução como 
a nossa. Por motivos diferentes. Ao imperia
lismo capitalista, porque a revolução era orien
tada para uma posição nitidamente antl
capltallsta; e ao imperialismo soviético, pois 
a consolidação e a permanência, o êxito perma
nente da revolução peruana equivalia, necessá
riamente, a demonstrar a viabilidade de uma 
alternativa revolucionária, de tipo não comu
nista, não sujeita ao controle e à Influência da 
Rússia. 

Assim como os jacobinos de esquerda ti
nham a simpatia, o respaldo, o alento da en
tourage comunista nacional e Internacional, é 
multo possível que os jacobinos de direita te
nham tido um semelhante alento, simpatia ou 
apoio da direita nacional e Internacional." 

Como fator preponderante, na concorrência de 
causas múltiplas, que terão levado ao comprometi
mento do rumo original da revolução peruana, Delga
do considera como Indiscutível "a ruptura da unidade 
de comando politico-militar que havia dirigido o pro
cesso durante sete anos". (ln Jornal do Brasil, 10 de 
abril 77 - pág. 12.) 

Não se pode perder de vista que o desarranjo da 
economia interna terá sido multo Importante para 
a "correção de órbita" da revolução peruana, cujo 
desenvolvimento era Importante, como quer Lowen
thal, "para saber se os militares, como dirigentes, po
dem usar seu poder para realizar grandes mudanças 
estruturais, que abram caminho para um desenvolvi
mento Integrado e eqültativo, sem se voltarem para 
a repressão, ou meramente substituir uma oligarquia 
civil por outra fardada, tudo sem solapar a própria 
Instituição militar". 

As Debilidades Políticas dos Militares 
Flner acha que os regimes militares são "tecnica

mente Incapazes de administrar uma comunidade 
que não seja prlml ti v a, e que lhes falecem base mo
ral, por falta de legitimidade", uma vez que são pro
duto da força. Quanto à legltlmlzação dos regimes 
militares, dlscutl-la-emos mais ndiante. Em relação 
à "debilidade inibitória, que impede os militares de 
governar sem a participação civil" o exemplo perua
no é rico de ensinamentos. 
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Com efeito, é uma temeridade encarregar um 
mlllt~r, ;xlr brilhante que seja a sua Inteligência, de 
dlreçao de pastas ministeriais eminentemente téc
nicas, relacionadas com negócios estranhos à apren
dizagem e à vivência castrenses. 

A objeção de Finer não deve ser confundida com 
a grosseira Interpretação dos que vêl!m os militares 
como criaturas Inferiores, devotadas só aos exerci
,c~os de ordem unida e de tiro ao alvo. A subestlma
ça.o do~ militares por civis, assim como a sua reci
proca, e dos erros mais perniciosos que podem ocor
rer, e de fa_to ocorrem com freqüêncla. Urge aban
donar poslçoes preconceltuosas, de lado a lado sob 
pena de nocivas conseqüências para. as nações Instá
veis. Os exérc~tos modernos são verdadeiros micro
cosmos do Estado. Como organizações pezmanentes 
destinadas à defesa da Pátria, à segurança naclonai 
e à garantia dos poderes constltuidos, da lei e da or
dem (como reza o texto constitucional brasileiro) são 
as . Forças Armadas estruturadas à base de sistemas 
proprlos, onde as atlvidades-melo são mais ou menos 
de~envolvldas ronformemente ao desenvolv!mento do 
pa1s. Assim, seus sistemas de engenharia finanças 
aprovisionamento, educação, comunicações trans~ 
portes, etc., lhes dão experiência qualitativa seme
lhante às ativldades do ·todo nacional. O treinamento 
dos recursos humanos, sempre cada vez mais sofis
ticado, tem proporcionado a militares, mesmo em 
g:andes nações Industrializadas, a sua plena acelta.
çao na iniciativa privada, até em complexos Indus
triais da mais alta especialização. Não fora 83Sim, e 
os mllitares seriam aproveitados no máximo em 
cargos relacionados com a segurança Interna dessas 
empresas. 

O que Finer sustenta, porém, é que apenas nas 
economias rudimentares um governo constltuido só 
de militares teria êxito, embora afirme ele que "nin
guém se surpreenda de que, mesmo em sociedades 
comparativamente adiantadas, como o Brasil ou a 
Argentina, as forças armadas estejam habituadas a 
fomentar desenvolvl.!nento econô!nlco". No Brasil 
dlria eu, Rondon é um exemplo nas comunicações' 
os batalhões de engenharia de construção, outro, na.S 
vias de transporte, e as armas em geral na ação ci
vlco-social, sem falar na educação, das escolas de 
formação profissional até a pós-graduação em Es
tllido-Malor e Comando. Convém, pois, não ser sim
plista e pensar fJlW os militares "passam a vida a 
fazer esquerdn P rlireit.a-volver", mais direita do que 
esquerda, acr~~cent.~m os maliciosos ... Mas Igual
mente é saluLrtr rult.lvar a hu!nlldade, não caindo os 
militares na e~pnrrl'la de pensarem poder substituir 
os civis em toda r qualquer atlvldade, sem correr o 
risco do fracasso. 

O fnto é que o regime militar puro, é raro. o que 
se enr.ontrn mais difundido, no quadro moderno dos 
govem11s sob dlrcção militar, é a aliança entre o ml
llto.r e o !.écnlco, erroneamente chamado tecnocrata 
eis que o poder não é atributo deste, mas do militar 
em rujo nome o técnico gere os negócios de um mf~ 
n )r.I.J' rio ou de uma empresa estatal. Na verdade, po
rem, ,. preciso distinguir entre um governo em que os 
clvl:; esLejo.m submetidos aos militares, e outro em 
que cst.es, conscientes de que constLtuem a força. or
ganizada de seu pais e certos de a colocarem a ser
vl~-a do uma causa, que é a da afirmação nacional, 
associam-se em regime sincrétlco, ao talento clvll 
ncccss:'trlo no bom êx!l.o dn. administração. 

o e:uulilhl~mo c o Mllitarl.snw 
O caudilhismo aparenta estar em franco proces

so de desaparecimento, exceto nos palses de sobera
nia recente, o que, como já afirmado, não é objeto 

de nossa atenção neste estudo. Os Idl Amlm, os ge
nerais que Inundam a Africa negra, saldos dos quadros 
de graduados (cabos e sargentos) dos exéreltos colo
niais, tudo corresponde a •um estágio do desenvolvi
mento social e politico dessas nações. O poder pelo 
poder, como luta por status ou satisfação de ambi
ções Individuais é um imperativo Inicial conseqüente 
à desordem com que as potêncl83 Imperialistas rea
lizaram a descolonização, fenômeno politico, aliás, 
que teve grande elCJ)ressão até o começo do presente 
século, na Allnérica Latina. A su•a marca distintiva é 
a utilização de recursos militares em proveito Indi
vidual. Dai porque o Major V!llanueva se perguntava, 
ao editar seu livro aqui citado, se o golpe de 1968 no 
Peru era o fim do caudilhismo, ainda recente na fi
gura do ditador Odria, e o começo dos movimentos 
institucionais. o quadro atualmente à mostra na Afri
ca tropical remonta, no tempo, ao seu corresponden
te, na América Latina, com Juarez, no México, Go
mez; na Venezuela, Rosas; na Argentina, Lopez; no 
Paraguai, até, mais recentemente, Plnllla, Somoza e 
Trujlllo. Quanto ao caudilhismo sim, pode haver uma 
certeza de que é eliminado pelo simples desenvolvi
mento do pais e melhoria de seu nivel politico. 

Já o militarismo, urge seja bem definido, desde 
logo, tamanha a confusão que o vocábulo provoca, 
numa époea. em que as palavr83 se Impregnam, cada 
vez mais, de conteúdos ambíguos. Para nós, o milita
riSmo tem sua caracter!stlca principal no fato de 
estabelecer, por legislação ou :por aceitação tácita, a 
prevalência dos militares sobre os civis. Exemplos 
claros já os tivemos, não multo longe, no tempo, na 
Alemanha e no Japão, de um modo geral associado 
o mmtarismo à preparação para a guerra. Neste sen
tido, não se nos afigura possível indicar a sua pre
sença no mundo civillzado hodferno. 

Para o Professor Jacques Lambert, porém, en
quanto o caudilhismo "é o recurso à força das armas 
por uma personalidade, que utiliza uma cUentela 
puramente pessoal, para fins Igualmente pessoais", 
o mllltarismo disso se distinguiria pelo fato de ser 
um recurso ao uso da força, depois de obtido o con
senso da corporação armada, "por um rorpo de ofi
ciais, agindo coletlvamente, e que confiam ao exér
cito, enquanto corporação, um papel politico". Ora, 
este é um conceito multo amplo e, por Isso mesmo 
IIXllj)reclso. Confunde-se, já se vê, com todo e qu'alquer 
n;ovimento armado, golpe de estado ou revolução, 
que ponha no poder M forças armadas, tutelando o 
poder civil. O Professor Martin Niedler, citado pelo 
Embaixador Roberto Oampos em excelente artigo 
publlcado em O Globo de 12 de agosto de 1969, classi
fica de "tradlclonallstM" os que atribuem a Inter
venção ao baixo n!vel do desenvolvimento politico 
"que com Isso se agravaria, e nela enxergam uma 
atitude algo predatória, que visaria, consciente ou 
Inconscientemente, a preservar os privilégios e os dl
re~tos dos militares". A outra classificação é de "re
vlslonlstas", própria dos que entendem as Interven
ções militares como parte, mesma, da dinâmica poli
tica. "Refletindo cada vez mais os interesses da cl83se 
média, os militares a esta se •aliariam na luta redls
tributlva contra a aristocracia rural e a burguesia 
comercial e Industrial, atuando potencialmente co
mo força. modernlzante". 

A visão dos "tradicionalistas" é, sem dúvida, pre
judicada pela miopia, derivada talvez de velhos :pre
conceitos contra os militares, enquanto a dos "revi
sionistas" traz à baila, sobretudo se aplicada ao caso 
b~asllelro, um dado novo, destinado a ter a maior 
tmportâncla na Interpretação do papel politico das 
forçM armadas: é a referência à sua allança coon a 
cla:sse média. Essa posição lmpllca a corporificação 
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de algumas autênticas aspirações Nacionais, seja a 
luta contra a oligarquia exportadora semlcolonlal, 
no Peru, seja o saneamento moral da ad!IUnlstração 
pública e ll eli!IUnação da ameaça Insurrecional co
munista, no Brasil e na Argentina, ou ainda a abo
lição de uma monarquia corrompida, a libertação da 
tutela estrangeira e a renovação das estruturas do 
estado e da sociedade, como no Eglto. 

Eliminada, por facciosa, a Interpretação tradi
cionalista, que vê nas Intervenções armadas ou na 
forma de conduzir as ditaduras pessoais, ou uma de
fesa armada de privilégios da classe militar, resta 
examinar o "militarismo" do Prof. Lambel:t, ou seja, 
o que fazem os militares certos de atender às aspi
rações nacionais. 

O N aclonallsmo 
o nacionalismo não deve ser entendido mera

mente como sinónimo de patriotismo, no qual, aliás, 
Alberto Torres via o resíduo "do ódio tribal". Não. 
É, ~JJntes, uma tomada de posição em face do mundo. 
Por Isso, pode ser restrito, numa fase da vida nacio
nal, ao anticolonialismo, ou aos anseios pela con
quista da so beranla politica. Requer uma consciência 
da problemática do país e a preferência por soluções 
eminentemente nacionais, alicerçando-se no princí
pio, que coloca o bem-estar do povo acima de um 
vago conceito de humanidade. !!: compreensivel, pois, 
que o nacionalismo implique a aspiração de ter o 
centro de decisões centrado no ·Pais e não fora dele, 
e que esteja Inclinado a encarar os perigos com que 
se vê ameaçado, através de um prisma estritamente 
nacional. 

Kautsky diz bem que: 
"O aparecimento de um· novo fenômeno, co

mo o nacionalismo, não pode ser claramente 
explicado pela existência de fatores relativa
mente pemianentes, como geografia, raça, rell
glão ou uma cultura ou tradição comuns, as 
quais existiram por séculos, sem produzir na
clonallsmo." . 

Não se pode, sem grave mutUação do seu concei
to, confundir nacionalismo com xenofobia. Espanta, 
quanto a Isto, que o General De Gaulle haja dito, cer
ta feita, que: "patriotismo existe quando o ódio a 
outros países superar aquele amor". 

Merece reparo, ainda, o conceito que liga, como 
causa e efeito, o subdesenvolvimento e o naclonalls
mo, pois que nações desenvolvidas como a Alemanha 
e a Itália, por exemplo, sem falar no Japão, utiliza
ram o nacionalismo como forma de moblllzar a cons
ciência coletlva a favor de seus governos e de seus 
objetlvos expansionistas. O próprio Stalln, na fase 
mais dura da guerra, abandonou a ortodoxia Ideoló
gica dos comunistas, e trocou o Internacionalismo pe
lo nacionalismo, voltando a usar os velhos cllchês de 
"solo sagrado da pátria", em suas ordens-do-dia, des
tinadas a motivar seus exércitos na "luta contra os 
Invasores da Rússia". 

Assim, é força convir que o nacionalismo é um In
grediente multo comum às Intervenções militares, mas 
cabe perguntar, já que não é só ele o móvel dos mo
vimentos revolucionários, por que os militares In
tervêm? Que os leva a abandonar a sua vocação lega
lista, cristalizada nos próprios prlnciplos de dlsclpllna 
e obediência? 

3. AS MOTIVAÇÕES PARA AS 
INTERVENÇõES MILITARES 

Já se falou, pouco antes, na aliança entre mili
tares e a classe média. Nos paises que são palco das 

Intervenções freqüentes dos militares no campo poli
tico, com exceção dos recentemente soberanos, há a 
assinalar a presença de uma classe média expressiva. 
As forças armadas, em geral, recrutam seus oficiais 
nessa classe, mais acentuadamente nos seus segmen
tos médio e baixo. Os sentimentos e as aspirações da 
classe média servem como Indicadores para o com
portamento das forças armadas. Quando o poder está 
monopolizado pela aristocracia do dinheiro, pelas oll
garqulás, a classe média é revolucionária. Ela encar
na as aspirações Igualitárias e repulsa aos privilégios. 
Natural é, pois, que tais sentimentos contaminem as 
forças armadas. 

Uma análise qualitativa do corpo de Oficiais, nos 
paises sobre os quais este estudo recai, de preferên
cia, evidenciaria a Identidade que há entre forças 
armadas e classe média. 

o marxista, Major Villanueva, a que já nos refe
rimos ao apreciar a revolução peruana, comete um 
equivoco, no seu afã de cultivar a luta de classe, ao 
dizer que: "o militar profissional é conservador por 
origem social, por formação acadêmica e pela função 
que exerce. A grande maioria procede da burguesia, 
principalmente a provinciana, e uma pequena percen
tagem, da classe rural acomodada e da pequena bur
guesia. Existem Oficiais de origem latifundiária e de 
outras altas classes, mas em proporção inflma. A 
quantidade de Oficiais filhos de militares é segura
mente maior, e maior ainda a de relacionados com 
Oficiais de altas patentes. Poder-se-lam contar nos 
dedos os Oficiais procedentes de camadas mais mo
destas, mas, com certeza, nenhum de origem cam
ponesa ou nitidamente trabalhadora". 

Ora, se o período Inteiro é desrnentivel, o pro
nome nenhum é temerário. Basta, para desmorallzá
lo, recorrer à origem de ninguém menos que o Ge· 
neral Velasco Alvarado. O Insuspeito Neiva Moreira 
relata as origens do General, com estas palavras: "O 
próprio Velasco é uma expressão não só da origem 
geográfica e social do Exército, senão .também de 
sua composlcão étnica. É um "cholo" de Castllla. -
perto de Talara, quase na fronteira com o Eauador 
- nascido no selo de uma familla de condlc;ão so
cial multo humilde. Chegou a Lima descalce, e quase 
todo o tra!eto, desde o Norte, ele o fez como clan
destino. Em sua longa marcha para a Presidência da 
República, comecou como soldado raso". Allâs. na en
trevista que o Presidente concedeu ao brasileiro. essa 
origem é confirmada. E não é só a do General Ve
lasco. O mesmo Neiva Moreira. embora sem nomear 
o autor. diz oue "um antropólogo da Universidade 
N~clonal de Siin Marcos. oue realizou detidos estudos 
sobre a comoo~lcãn social tio F.xérclto. concluiu que 
mais de 80% dos Oflc\a.ls sãn do lntPrlor. nu proce
dem dos bairros periféricos das grandes cidades". 

Nasser só chegou ao Oflclalato do Exército egíp
cio porque medidas de liberalização abriram as por
tas da Academia militar às classes modestas, que os 
Ingleses, durante a ocupação praticamente lhes ha
viam fechado. Filho de um simples adjunto de tesou
reiro dos Correios. Gamai Abdal-Nasser não seria um 
exemplo isolado da presença de jovens pertencentes 
aos estratos mais baixos da classe média no Exérci
to. Vários outros já o haviam precedido. Entre eles, o 
General Nequlb e boa parte dos ''Oficiais Livres", a 
organização clandestina que acabou levando Nasser 
ao poder Incontrastável no mundo árabe. 

No Brasil, a pesquisa de Alfred Stepan é defini· 
tlva. Em seu livro: "The Mlllto.ry .ln Polltlcs", ao tra
tar da origem soclo.l do quadro de Oficiais do Exérci
to brasileiro, depois de haver consultado por mo.ls de 
um mês os arquivos do. Academia Mllltar de Agulhas 
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Negras ele conclui que apenas 6% dos cadetes <entre 
1962 e 1966) provêm das classes superiores tradlclo
nals, Isto é, proprietários de terras, médicos, advo
gados, engenheiros, dentistas, magistrados e pessoas 
que vivem de rendas. No outro extremo do perfil eco
nômlco, os filhos de trabalhadores especlallzados 
<eletrlclstas, mecânico, maquinista, motorista, aero
vlárlol representam 8,6% e os filhos de trabalhado
res não especializados (braçais, pescadores, campo
neses) outros 0,4%, o que soma, para. filhos de tra
balhadores (operários urbanos ou rurais) 9%, mais, 
portanto, do que os de origem de média e alta. bur
guesia. Ademais, havendo 6,7% de órfãos, cuja con
dição econômlca em geral é modesta., podemos ad
mitir que o número total de filhos de pobres alcança 
mais de 15%, ou seja mais do dobro do das classes 
superiores. ll: a classe média., porém, quem dá o gran
de contingente de cadetes: 78,2% do total. 

Usando outro Indicador, o do grau de educação 
dos pais, Stepan verificou que 30% dos cadetes são 
filhos de pessoas com Instrução primária. incompleta.: 
mais de 30%, com os pais havendo cursado o secun
dário, o que dá um total superior a 60% de pais que 
hajam tido, de escolaridade, no máximo alto anos. 
Ora Isso tem sua. contrapartida. nos salários, o que 
reforça a conclusão de que a presença. da. classe mé
dia, em seus estratos Inferior e médio, é esmagadora 
no quadro de Oficiais do Exército brasileiro. 

Na medida em que um exército, de pais em de
senvolvimento, é formado à base do recrutamento de 
seus oficiais nos segmentos médio e Inferior da classe 
média, é força concluir que as aspirações dessa classe 
se prol etarão Inevitavelmente sobre a força armada. 
o que se disse para o exército é Igualmente válldo 
para a marinha e a aeronáutica, mas, ainda que não 
fosse, o quadro não se alteraria, eis que das três for
ças armadas, em geral, para onde pende o exército 
pendem as demais. · 

A pequena burguesia tem uma tendência natural 
a austeridade e ao puritanismo, no seu comporta
mento pessoal. Compreensível, pois, que seja. extre
mamente sensível aos escândalos que envolvem os 
governos, quer no campo da corrupção, quer no da. 
dissolução de costumes. De resto, ela aborrece os pri
vilégios, que, desfrutados pelas classes tradicionais e 
superiores, ofendem-na. como Insultos Intoleráveis. 
Por Isso, as forças armadas, onde a pequeno-burgue
sia é a esmagadora maioria, agem quase sempre con
tra o poder civil quando este lhes fornece as motiva
ções básicas para romper o stntus quo, Isto é, quando 
esse poder civil se exerce fazendo praça. da corrup
ção atlva e passiva. A Ineficiência ainda. é perdoada, 
mas a desonestidade nunca. O primeiro catão que, 
pela Imprensa ou na luta politico-partidária, conse
r:ue abalar o conceito de probidade do governo civil 
praticamente decreta a sua deposição pelas forças ar
madas. Daí as pressões externas, sobre as corporações 
armadas, o que nem sempre é fruto de acusações pro
cedentes. Revoltada a consciência do cidadão farda
do, estú a força armada a um passo da utlllzação das 
amuts. dP que ela é detentora monopolistlca, no de
sencadeamento do golpe de estado. Não receio ser to
mado por slmpllsta, mas Insisto em que, embora não 
seja a única, a motivação da austeridade, da hones
tidade no trato dos dinheiros públicos, é bi'tslca entre 
as causas rle Intervenção ml!ltar. Se nos déssemos 
uo trabalho de comparar os comunicados das jun
tas mlllt:tres, ou dos governos de exceção postos no 
porler pelos mllltures após um golpe de estado, ve
rificaríamos que entre as justificativas mais comuns 
flgum a condenação dos depostos por desonestidade 
no tr:üu ela rcs publica. Só para Ilustrar a tese, note
se, na An~entlna, a deposição de Juan Perón e poste-

riormente a da Presidente Isabellta; no Brasil, a de
posição de Getúllo, em 54 (o "mar de lama"), con
quanto, em pessoa, o !Presidente tivesse conduta Ina
tacável, bem assim a queda de Goulart, em 64 (em
bora por outra. motivação combinada à da Improbi
dade do governo); e, no Egito, a queda da monar
quia corrompida de Farouk. Em Cuba, se Fldel se 
houvesse declarado comunista desde Slerra Maestra 
não teria conquistado o poder, mas a grande motiva
ção foi centrada no combate ao depravado governo 
de Batista. 

De um modo geral, a Intervenção baseada na rea
ção moral!stlca, oposta à corrupção administrativa ou 
política., leva a.o golpe de estado pura e simplesmente, 
a força armada. usada como "caretaker", ou como "po
der moderador". A tendência é para o retomo mais 
ou menos rápido aos quartéis, após a operação de sa
neamento e limpeza. 

Após a 2.a Grande Guerra, em face do expansio
nismo comunista, surgiu nova motivação básica: o 
anticomunlsmo, que tem dado margem a alguns abu
sos, melhor dizendo à prática de um[\ "indústria do 
antlcomunlsmo", o que, porém, não lnvallda os mo
vimentos revolucionários que se opõem ao progresso 
marxlsta-lenlnlsta, ostensiva ou veladamente exis
tente, tirando partido das dificuldades e Injustiças 
que se contêm no bojo .. do subdesenvolvimento. A 
campanha desencadeada, com enorme sagacidade, 
pelas esquerdas em todo mundo contra o an ti com u
nlsmo, tende a fazer crer que, em todos os casos, 
ele não passa de fachada. para defender a manuten
ção de privilégios e de estruturas opressoras e !nj us
tas. O fato lndlscutlvel é que onde as forças armadas 
têm Intervido para. varrer a concreta ameaça do sta
llnlsmo, são anatematlzadas, caluniadas, retratadas 
como fascistas e assim por diante. O caso brasileiro 
de 1964 é bem um exemplo multo Ilustrativo. Prestes, 
em Recife, ao agradecer homenagem oficial que lhe 
prestava o governador Arraes, disse claramente que 
o Partido Comunista já estava no Governo, mas ain
da não no poder. O controle comunista da Ilegal CGT 
levou o Presidente Goulart a opor-se à desejada cria
ção de uma central sindical única, bem como a criar 
Cou Inspirar a criação de) outras organizações sindi
cais espúrias, para fazer frente, com os "pelegos", aos 
comunistas. A revolta dos marinheiros foi uma cópia 
cabocla do que ocorreu no Couraçado Potenkln, clássi
co episódio da Insurreição bolchevista. Apesar de to
das as evidências, o exterior, notadamente Europa e 
Estados Unidos, mantém a Impressão de que a amea
ça comunista não passou de pretexto para que os 
militares tomassem o poder. 

O golpe mllltar argentino, que depôs a viúva de 
Perón, é outro que tem sido objeto de distorções, 
quanto às suas verdadeiras motivações. Quem quer 
que seja Isento, entretanto, verá que os mllltares es
tão travando uma verdadeira guerra civil. Foi tão 
extensa a Infiltração dos comunistas, e de suas di
versas facções, na comunidade argentina, que os con
tingentes terroJ·ist:ts passaram a ser avn.I!ndos em 
alguns ml!hnrcs ele homens, mll!tantes do ERP, e ou
tros milhares pertencentes aos Montoneros. Arsenais, 
armamento c munlçfLo de toda a natureza provam 
a preparação para a luta armada, como forma final 
da guerra subversiva na Argentina. Os mortos, de 
parte a parte, cifram-se por mllho.res. 

Que outra mol;ivação terá levado os militares chi
lenos a quebrar uma regra de conduta não-Interven
cionista em politica, de que tanto se orgulhavam? 
A tumultuada e trágica experiência do Presidente Al
lende deve ser anallsada não só sob o Impacto de 
sua morte brutal, mns de todas as lmp!lcnções de nn-
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tureza politica, partindo-se da -evidência de que ja
mais os comunistas e socialistas chilenos, somando
se a sua votação, atingiram a maioria do eleitorado. 
Ao contrário, eram minoria. Quando o Dr. Allende 
tol eleito, obteve pouco mais de 30% dos votos. A ln
terferência abusivamente ostensiva de Fldel· Castro e 
da União Soviética, nos negócios internos do Chile, 
e Inteligentemente obscurecida e obliterada, em fa
vor de uma campanha que faz dos militares chilenos 
os fantoches a serviço da CIA e do Imperialismo nor
te-americano. 

A motivação antlcomunlsta é um dado Importan
te para a análise dos movimentos militares con
temporâneos porque, em que pese a simulação da 
coexistência pacífica e da "vla pacifica para o socia
lismo", um dos fenômenos mais característicos de 
nosso tempo é o expansionismo comunista, que con
tinua fiel à sua vocação marxlsta-lenln!sta. Verdade 
é que a preparação para a antlsubversão, em certos 
casos, pode levar a intervenções mllltares em rumo 
oposto. O caso do Perú, já estudado, é um exem
plo. Foi a partir da preparação para a luta contra a 
insurreição e a guerrilha rural, foi conhecendo a rea
lidade peruana, que os oficiais se deram conta da 
necessidade de modificar a condição semicolonlal, de 
quase total dependência externa, e da Injustiça re
presentada pela manutenção dos privilégios de uma 
oligarquia indiferente às aspirações nacionais. 

Não foi outra a conclusão a que chegaram os tur
cos, em 1960, Apesar do esforço de Kemal Ataturk, 
o país ainda mostrava tremendos problemas, como 
70% da população analfabeta, apenas 2,5% domi
nando mais de 35% da renda nacional, uma socie
dade dual em que uns poucos privilegiados nadavam 
em abastança enquanto 80% da força de trabalho se 
encontravam nos campos, numa atividade que só be
neficiava os latifundiários. 

As elites turcas estavam no exército e na univer
sidade. Do outro lado da fronteira, o colosso sovié
tico, pronto para tirar partido das dolorosas injusti
ças sociais reinantes na Turquia, Intensos à Rússia, 
os turcos, entretanto, compreenderam que na situa
ção em que se encontrava o pais, se não houvesse 
uma rápida mudança estrutural profunda, a revolu
ção comunista seria Inevitável. No exército, chegava
se à conclusão de que ou se fazia a revolução nacio
nal, sonhada por Ataturk, promovendo a evolução po
litica e econômlca, ou só restariam duas alternativas: 
"o retorno ao obscurantismo da Idade Média, islâmi
ca, ou a transmorfação da Turquia em novo satélite 
soviético". Ademais, o Governo de Menderes não pri
mava pelo respeito às franquias democráticas. De 
acordo com a universidade, o exército se levantou, de
pois de 41 anos de atividade exclusivamente profis
sional, derrubou o governo civil e publicou uma pro
clamação em que se dizia: 

- "0 Exército interveio, não para derru
bar um poder democrático, mas para devolver 
ao povo as llberdades constitucionais; não para 
conservar uma sociedade feudal, mas para vol
tar aos princípios de A ta turk e construir uma 
república baseada na justiça social." 

Apesar do seus bons Intuitos, o golpe de 1960 já 
trazia no seu bojo um processo dlalético. De um lado, 
os oficiais mais velhos, com tendência moderada, pre
tendiam apenas "pôr as coisas em seus lugares", ou 
seja, restaurar as llberdades constitucionais, suprimi
das por Menderes, restabelecer os princípios de Ata
turk, pôr fim à concussão e retornar aos quartéis, sob 
nova ordem política, que ficaria a cargo dos partidos 
tradicionais. De outro lado, os jovens oficiais, dese
javam fazer uma verdadeira revolução, suspender 

temporariamente a atlvidade politico-partidária, es
tabelecer uma tutela, pelo exército, que permitisse a 
realização das reformas profundas no campo social 
como no económico, de sorte a mudar o quadro que 
motivara o golpe de estado. Entrementes, o exército 
garan tirla a ordem no país, asseguraria a proteção 
de uma equipe de técnicos e de intelectuais, cuja 
missão seria, sem prazo fixo e sem submeter-se a 
qualquer servidão parlamentar ou eleitoral, atacar 
os problemas vitais da Turquia. A luta entre as duas 
tendências, a moderada e a radical, vai desdobrar-se 
de maneira violenta, com a vitória dos primeiros, o 
que frustrou a posslbl!ldade da reallzação dos ideais 
verdadeiramente revolucionários na velha pátria de 
Kemal. Aliás essa é uma decorrência praticamente 
!nfalivel dos movimentos armados. A dlssenção é fa
tal, seja por motivos menos nobres, como o da mera 
disputa de !lderança, seja por conflito conceptual. 
No caso, valha a observação de que os jovens oficiais 
turcos provinham de pequena burguesia, que sofria 
na carne as Injustas condições da economia dual do 
pais. Eles queriam remover a causa maior e promover 
a justiça social e sentiram-se malogrados em suas In
tenções. 

Neste passo, é oportuno considerar as interven
ções mllitares no Brasil, à luz da constituição de seu 
quadro de oficiais, como já visto, originário da clas
se média e, dentro desta, na maioria, de seus estratos 
Inferiores. Se nos debruçarmos sobre o período repu
blicano, que vamos ver? 

Até 1954, são as causas nobres relacionadas com 
a tendência purltanista da pequena burguesia, re
presentada maciçamente nos quartéis, que fazem os 
mllitares deixarem a caserna para se envolverem nos 
golpes de natureza política. É verdade que a Repú
blica se fez contra um monarca altamente respeitado 
por sua compostura mas, as questões militar e re
ligiosa haviam carreado as Insatisfações para o leito 
da propaganda republicana. O Exército já voltara da 
Guerra do Paraguai abolicionista e, em parte, repu
bllcano também, graças ao convívio com os aliados. 

Na Escola Militar, a filosofia positivista de Au
gusto Comte exercia fasclnlo sobre a juventude, tendo 
em Benjamim Constant o seu corlfeu mais notável 
Não fora, porém, a "questão mllltar", agravada pela 
Intransigência do Gabinete Ouro Preto, e Deodoro da 
Fonseca dificilmente se teria permitido proclamar a 
República. 

Além das causas remotas, que vinham de há al
guns anos (como a propaganda republicana, nos quar
téis e na Imprensa), houve uma causa imediata, que 
foi o ferimento do brio militar, as ofensas dirigidas 
por políticos aos militares, e o cS]lrit de corps falou 
mais alto do que a obediência e a disciplina. 

A julgar-se, aliás, pelo depoimento do General 
Juarez Távora, em suas memórias, a Intervenção mi
litar nos eventos de 1922 decorreu Igualmente desse 
esprit de corps ferido, uma vez admitida a veracida
de das cartas do Dr. Arthur Bernardes, conquanto 
por este desmentida. O pretexto, ainda uma vez, foi 
o brio, o pundonor militar ofendido e não reparado. 
Por trás das cartas, é claro, estavam os políticos, 
mais Inconformados depois da eleição, que eles con
sideravam duvidoso., do ilustre mineiro. Na verdade, 
a representação, através do voto popular, era uma 
'farsa Imensa, com eleições realizadas "a bico de 
pena" - com o voto n. descoberto, com os mortos vo
tando, com os "currais eleitorais" funcionando, dó
ceis, sob o comando dos "coronéis" do Interior. Não 
havia a garantia de que a vontade popular se ex
pressasse através do processo eleitoral, n.lém de que 
a Influência do ~::overno, nn. luta por seus candidatos, 

,, 
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la da pressão velada à violenta e clara. A Constitui
ção de .1891 era muito avançada, modelo norte-ame
ricano por nós adotado, para o Brasil real do pri
meiro quartel do século XX. 

Em admirável discurso, na Câmara dos Depu
tados, em 1925, Gilberto Amado fez um diagnóstico 
das contradições políticas do País, para sustentar 
que "eleição é uma coisa; representação é outra", ne
gando autenticidade às eleições, para que pudessem 
garantir um verdadeiro regime representativo, que 
também já não existira na monarquia. O processo 
de Indicação resultava em nomeação dos candidatos, 
Impostos pelos partidos. Na votação, a descoberto o 
que valia eram as pressões, os empregos, os favores, 
o dinheiro. 

Ora, os militares, por sua própria vivência e can
tata com o Interior, conheciam como ninguém esse 
Brasil real. 

Poderiam eles ficar Insensíveis a essa vasta frau
de, que dissociava radicalmente, a vontade nacional, 
da representação eleitoral? 

Natural é que a grosseira pantomima atetasse as 
suas consciências. A partir dai, a palavra de qualquer 
líder influente, contra o governo, transformava o 
revoltado no revoltoso. Bem sucedida a revolta, ou 
o golpe de estado, gritava-se: "Aqui dei Rei! Um go
verno civil foi deposto por militares." 

Governo civil, sim, na medida em que era exer
cido por civis, mas sem o menor respeito pelos fun
damentos de um governo democrático. 

Os movlmen tos sediciosos de 1924 têm etiologia 
semelhante e acabam por desaguar em 1930. A des
peito das reformas Importantes que se sucederam, a 
revolução de 30, desviou-se do ideárlo da Aliança LI
beral, para a aventura do Estado Novo, ditadura filo
fascista, que só velo a ser derrubada precisamente 
pelas forças armadas, cansadas de sustentá-la e, com 
Isso, assumir a responsabllldade perante a consciên
cia nacional. A vitória das armas brasileiras, na Itá
lia, . emprestou à FEB um relevante papel na rede
mocratização. O General Octavlo Costa, que foi te
nente expedicionário e é das mais brilhantes Inteli
gências brasileiras, assim depõe, em o seu "Trinta 
Anos Depois da Volta": 

- "A FEB marcou, a fundo, o principio da 
mudança do Brasil. É preciso pensar no para
doxo de um país vivendo em regime ditatorial 
participar de uma guerra de caráter marcan
temente Ideológico, logo do lado das democra- · 
elas. Seriam Inevitáveis as conseqüências poli
ticas." 

Isto nada obstante, o golpe redemocratlzador de 
45 ainda encontra quem o aponte, em livros, em pai
néis universitários, e em documentos de cunho poli
tlco-c!en tíflco, às gerações atuals como evidência da 
exorbitância dos militares e de sua Indevida Intromis
são no campo político. 

O repúdio ao papel de janizaros só se Iguala, nas 
forças armadas brasileiras, ao seu reverso: o de usur
padores do poder civil. É tal o espírito legalista, que 
as revoluções, ou os golpes de estado (mais comu
mente) só se viabilizam através do consenso. 

E o consenso só se alcança, quando fica perfeita
mente claro que a sedição é um direito, uma ve~ 
posta em xeque a ordem legal, pelo poder que jurara 
defendê-la. 

Porque houve consenso, Getúlio vargas, que rel
nnvn. no Brn.sll há 15 anos, foi deposto sem disparar 
um tiro, em 1945. A força de legalidade levou à reali
zação das eleições livres e à. posse do Genero.l nutra, 

que marcaria, fundo, a sua lnarredável convicção 
legalista, respeitando escrupulosamente a Consti
tuição, a que chamava carinhosamente de "o livri
nho". Se estã no livr!llho, se faz, custe o que custar: 
se não está, ou se nele se recomenda o contrário, não 
se faz, custe Igualmente o que custar! No Exército, o 
General aprendera a ser escravo dos regulamentos. 
Na Presidência da República o foi da Carta Magno.. 

Porque houve consenso, o mesmo Getúlio Vargas, 
deposto em 45, e que nunca mostrara grande apreço 
pela democracia, foi empossado democraticamente na 
Presidência da República, em 1950. Mas quatro anos 
depois, perdendo o governo a autoridade, envolven
do-se a guarda pessoal do presidente na prática de 
assassinlo politico, faltou-lhe decisivamente o apoio. 
Já porque repugnava, à consciência civlca dos mm
tares, faltar ao dever de garantir a posse do Dr. Jus
celino Kub!tschek, legalmente eleito, puderam os Ge
nerais Lott e Denys aclonar as tropas do Rio e der
rubar o Dr. Carlos Luz para, em seguida, Impedir o 
Presidente Café F!lho, que eles tinham como envol
vido na conspiração visando negar posse ao presiden
te eleito. Porque não houve consenso, as revoltas de 
Jacareacanga e Aragarças nasceram mortas. Ainda 
porque faltou o consenso, apesar do !ndlscutivel pres
tigio dos Ministros Denys, Moss e Heck, viram-se eles 
Incapazes de negar posse ao Vlce-Presldente Goulart. 
A motlvaçiío foi sempre a mesma: o respeito ao texto 
legal, ainda que, no caso do Dr. Goulart se tratasse 
de personagem cronicamente lncompatlbll!zado com 
o establishment m!Utar. 

Não foi outra a motivação em 1964, quando se deu 
uma resposta à possivel e provável aventura bona
partlsta do presidente deposto, ou de seus auxiliares 
mais Influentes, decididos a fazer o Brasil Ingressar 
no rol das "repúblicas populares" de feição soc!allsta. 
Por Isso, vários dos chefes militares de 1964, depondo 
para a História, falam de uma contra-revolução. Por 
Isso, em o célebre editorial do Correio da Manhã, do 
Rio, de 1,0 de abril de 1964, se dizia: "O Sr. João 
Goulart Iniciou a sedição no Pais. Jogou civis contra 
mll!tares e os m!lltares contra os próprios militares. 
1t o maior responsável pela guerra fratricida que se 
esboça no território nacional.. . O Sr. João Goulart 
não pode permanecer na Presidência da República, 
não só porque se mostrou Incapaz de exercê-la como 
também porque conspirou contra ela." Em poucas li
nhas, ai está a justificativa, dada por civis, da Inter
venção militar em 1964. 

O discurso de posse do Presidente Castello Bran
co é uma confirmação: 

" ... uma Revolução que, nascida nos lares, 
ampliada na opinião pública e nas Instituições 
e, decisivamente, apoiada nas Forças Armadas, 
traduziu a firmeza de nossas convicções." 

Depois de salientar o sentido libertário do movl
nlento, o Presidente Castello refere-se ao Congresso 
como "o legitimo representante dos ideais e aspira
ções do nosso povo" e conclui que a "nossa vocação é 
a da liberdade democrática, governo da maioria com 
a colaboração e o respeito pelas minorias". 

A revolução (ou a contra-revolução) não se fez 
(exatamente como rezava a proclamação turca de 
1960) para derrubar um poder democrático, mas para 
preservar, contra ele, a democracia ameaçada. Ideo
logicamente, estava no centro, segundo a palavra do 
Presidente, ao tomar posse a 15 de abril, perante o 
Congresso: 

" - Caminharemos para a frente com a se
gurança de que o remédio para os maleficlos da 
extrema esquerda não será o nascimento de 
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uma direita reaclonárla, mas o das reformas que 
se fizerem necessárias." 

Pela primeira vez, porém, os mllltares ocupavam 
papel principal no proscénio politico. Juarez já cul
para os políticos: "eles jogam o Brasil, sucessivamen
te, no fundo do poço, e nós temos de tirá-lo de lá, a 
cada vez". Houve, em 64, a consciência, por parte 
das forças armadas, de que a convalescença ne,clonal 
exigia um periodo em que, conquanto não entrassem 
em recesso o Congresso e os partidos politlcos, ficasse 
o poder sob a responsabll1dade dlreta de um chefe 
revolucionário, até que "a desordem financeira e eco
nómica e o cancro da subversão e corrupção pu
dessem ser e!lmlnados". 

A vocação legalista das forças armadas brasilei
ras tem sido objeto de ensaios fartamente comprova
dos, mediante a pesquisa histórica e a correta Inter
pretação dos movimentos m1!ltares. o romplmento 
com o vinculo da lega!ldade é penoso. A quebra do 
respeito pela autoridade, vale dizer a conspiração con
tra generais em comando, é algo com sabor autodes
trutivo porque é a hierarquia um dos pilares vitais 
da organização mll1tar. A perplexidade que toma con
ta de hermeneutas apressados ou simpllstas, ora 
aplaudindo freneticamente a Intervenção militar, ora 
condenando-a ardorosamente, é fruto do facciosismo, 
que contamina a Interpretação. Vale repetir o pen
samento de João Camilo de Ollveira Torres: o aplau
so ou a condenação correspondem ao ponto de vista 
pessoal do destinatário. . . Por outro lado, vincular o 
procedimento coletlvo das forças armadas a esta ou 
aquela classe, à oligarquia, sobretudo rural, ou à pe
quena classe média, seria irrealistlco, na medida em 
que os fatos se contraporiam à hipótese, pois num 
caso a classe média seria revolucionária. por exem
plo, e já no outro conservadora. A própria Revolução 
de 1964, que tem recebido os fogos da esquerda, espe
cialmente a radical, esforçando-se por pintá-la, à ma
neira dos Intérpretes "tradicionallstas", como retró
grada e Inspirada pelo Imperialismo capitalista, foi 
obJeto da definição acima referida, em frase ousada, 
pelo Presidente Caste!lo Branco. Não seria possivel o 
movimento vir vinculado aos setores chamados retró
grados da sociedade civil ou o primeiro Presidente 
revolucionário não teria usado expressão tão signifi
cativamente clara, qual a referência ao "nascimento 
de uma direita reaclonárla", desde logo repudiada. 

Pergunta-se, agora, qual o prazo da permanência 
dos militares em cena. Ninguém se aventurará a res
ponder, porque a resposta encerraria grande dose de 
leviandade. :11: preciso ter a coragem de compreender 
que ela envolve vários fatores, que escapam muitos 
deles, ao comando dos militares. Por exemplo, saben
do-se que há Indisfarçável prevenção com os políticos 
("os que jogam o Brasil no poço"), urge que eles se 
mostrem aptos a assumir a responsabilidade da dlre
ção nacional, sem o perigo de se renovarem as moti
vações da intervenção militar. 

o golpe de estado tem vocação de brevidade, uma 
vez que pretende apenas a remoção de uma ameaça. 
Vezes há em que se exaure no ato mesmo da vitória 
das armas, dado que se satisfaz com a simples troca 
dos detentores do poder, de que são exemplos os mo
vimentos vitoriosos de 1945 e 1955. Já a revolução, que 
lmpllca transformação radical e em curto prazo da 
facles económica, politica e social do pais, essa tem 
obJ etlvos a serem reallzados, e não pode submeter-se 
à !Imitação do tempo, mas à consecução dos objetlvos 
eleitos para revolucionarem a Nação. 

A Revolução de 1964, a aceitar como seu principal 
responsável, de Inicio, o General Castello Branco, de
finiu-se, pelas suas palavras como restauradora da 

democracia ameaçada. Em sua famosa nota reservada 
aos Oficiais Generais, expedida apenas dez dias an
tes do levante de Minas Gerais, ele afirma v a: 

"- não sendo mlliclas, as forças armadas 
não são armas para empreendimentos antide
mocráticos. Destinam-se a garantir os poderes 
·constitucionais e a sua coexistência; 

- a Insurreição é um direito legitimo de 
um povo. Pode-se perguntar: o povo brasileiro 
está pedindo ditadura, civil ou mll1tar? Não!; 

- as forças armadas não podem atraiçoar 
o Brasil. Defender privilégios de classes ricas 
está na mesma Unha antidemocrática de servir 
a ditaduras fascistas ou sindico-comunistas; 

- é preciso perseverar, sempre "dentro dos 
llmltes da lei" e estar pronto para a defesa da 
legalidade." 

Poucos dias depois, o General Mourão lançava o 
seu manifesto, preparado, ao que tudo Indica, pessoal 
e exclusivamente por ele. Antigo oficial Integralista, 
a tónica de sua mensagem é o anticomunismo, senti
mento que, desde a "vacina" de 1935, domina as for
ças armadas brasileiras. 

A revolução nascia, destarte, compromlssada com 
o anti; o anticomunlsmo, o antlpelegulsmo, a antlde
sordem, a antlcorrupção. O Presidente Castello Inten
tou dar-lhe o primeiro sentido pró; pró-centro, pró
democracia, pró-renovação. Coube-lhe a mais dura 
tarefa, a da reconstrução, a das medidas antlpopu
lares, a dos remédios amargos, a da afirmação de que 
a revolução, não fora feita para garantir privilégios 
de classes ricas, e de que, quando restabeleceu a or
dem nas relações de produção não foi com o Intento 
de substituir a pressão sindical, organizada pelo go
verno deposto, por outra pressão tão !legitima quanto 
ela, que seria a patronal, em detrimento das con
quistas justas dos trabalhadores. 

Preocupado em autollmltar-s~ com presteza, 
quanto aos seus poderes de arbítrio, sinceramente 
compungido com o ter de utilizar a violência, extre
mamente horrlzado com a hipótese de vir a ser con
fundido, na história, com a safra mais ou menos 
abundante dos ditadores fardados latino-america
nos, atado aos preconceitos legallstas, cometeu o gra
ve equivoco de se considerar cumprindo o resto de 
nm mandato de um presidente deposto pelas armas! 
Toda a obra revolucionária, que se evidencia nas re
formas que conseguiu fazer, outras que deixou na 
letra de lei para serem implantadas e, finalmente, 
outras que não conseguiu realizar <como a partici
pação dos trabalhadores nos lucros das empresas, 
para só falar de uma) acabou comprometida. 

Ao começar a colher os frutos das reformas de 
Castello, o Presidente Costa e Silva orientou a revo
lução para o humanismo cristão. Ele queria a eco
nomia a serviço do homem, e não o contrário. (Hoje, 
chamar-se-la a Isso de socialismo ... ) 

No período Médlcl· o mais fértil de êxitos e o mais 
popular dos três, caracterizou-se o sistema neoca
pltalista, pela força mesma dos resultados na área 
económica do Governo. Na politica externa, não se 
abandonou o que Castello definiu como a nossa res
ponsabilidade "num mundo ocidental Interdependen
te", mas desde Costa e Silva, com a politica de fre
tes, até Médlcl com a adoção do mar territorial de 
200 milhas, evidenciou-se que o nosso "ocldentalls
mo" tinha !lmltes, que não permitiam "alinhamentos 
autom!ltlcos". 

Para uma revolução, porém foi pouco. Algo assim 
como ensaiar protótipos de laboratórios. Ficamos, em 

li 

' I 
I 



Maio de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Terça-feira 10 1513 

multas áreas, no campo amplo das Indefinições. E 
noutras, paramos no anti, como é o caso do antlco
munlsmo. Ora, ser antlcomunlsta, sobretudo para 
quem teve a oportunidade excepcional de testemu
nhar o logro em que se transformou a pregação mar
xista, os crimes que o stallnismo praticou, a ''nova 
classe" que engendrou para substituir-se se à bur
guesia, ser contra essa fraude é condição necessária, 
mas não suficiente, como se diz em matemática. E 
Isso leva ao problema grave, em ciência política, que 
é a legitimação do poder. Verdade é que Rousseau 
disse que "um Governo pode transformar força em 
direito, e obediência em dever". Mas acrescentou que 
"o mais forte não é sempre tão forte para ser ama
do, ou para permanecer Indefinidamente o senhor". 

A Revolução de 64, se não quiser, depois de tan
tos sacrifícios, confundir-se melancolicamente com 
um mero golpe de estado (um a mais), deve conti
nuar marchando sem vacilações ao encontro do des
tino de grandeza do Brasil. Não para simples efeito 
retórico, mas real. Como conseqüência lúcida da com
preensão de que este País só será Inviável, política, 
económica e socialmente, se se contiver nas dimen
sões da mediocridade, exceto territorial. 

Não se trata de construir uma grandeza que es
pante, que gere temor, como as "repúblicas Impe
riais" socialistas ou capitalistas mas uma grandeza 
que se traduza, internamente, pela edificação de Ull}a 
sociedade justa e livre, e externamente pela naçao 
segura de si mesma, que repudiando a xenofobia, 
afirme irrepreensivelmente a sua soberania, pelo 
controle de todos os centros de decisão de sua eco
nomia como de sua ação política. 

É dever histórico da Revolução, depois de haver 
consolidado a ordem interna e restaurado a econo
mia nacional, partir para um amplo projeto nacio
nal, que galvanize a opinião pública e realize a con
córdia da famllla brasileira. Contra ela estarão 
apenas seus inimigos Inflexíveis e irrecuperáveis: os 
que sonham assenhorear-se dela, para transformá
la em guarda pretoriana que lhes garanta a pacífica 
exploração de seus semelhantes e a consecução de 
seus lntere.~ses egoistlcos, e os que, obcecados pelos 
dogmas marxlstas-lenlnlstas, já se marginalizaram 
a si mesmos e sofrerão o castigo Inapelável da His
tória. 

Afinal, convém meditar no ensinamento de Max 
Weber, quando estuda a estrutura do domínio. Ele 
disse que a obediência ao detentor do poder é fun
damentada, ou no medo da represália, ou na espe
rança da recompensa. Esta possui Inesgotáveis po
tencialidades - Jarbas G. Passarinho, 

REFER.ÉNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
1. Samuel Flner - Los Militares en la Política 

MundJal - Editorial Sudamerlcana - Buenos 
Aires - 1969 - p, 17 

2. Le Rôle Extra - Mllitalre de L'Armé dans le 
Tiers Monde - Presses Universltaires de Franca 
- Paris - 1966 - p, 5 

3. Samuel Flner - Ob. cit, - p, 13 
4. Milavan D.fllas - Livraria Agir Editora Rio -

1958- p, 137 
5. Major Vlccor Vlllanueva - O Golpe de 68 no 

Peru - Civilização Brasileira - Rio 1969 - p. 182 
G. Neiva Moreira- Modelo peruano- La Linea -

Buenos Aires - 1974 - p, 28 
7, Neiva Moreira - Ob. cit. - p. 105 
8. Neiva Moreira - Ob. cit. - p. 62 

9. Ob. clt. - p, 62 
10. Ob. cit. - p. 108 
11. Abraham Lowentha1 - The Peruvian Experi

ment - Princeton Unlverslty Press - New Jersey 
-1975- p. 69 

12. Ob. clt. - p. 43 
13. Ob. cit. - ps. 26/27 
14. E. Llewen - Militarismo e Politica na América 

Latina - Zahar EdJtora - Rio 1964 - ps, 10/11 
1.5. Ivan Zanoni Hausen - Por que os militares? -

Artenova EdJtora - Rio 1975 - p. 105 
16. Ob. cit, - p. 81 
17. Ob. cit. - ps. 36/37 
18. Stepan - The Military ln Polltics - l'rlnceton 

University - 1971 - ps. 30/33 
19. The Rôle Extra - Mllitalre de L'Armé dans de 

Teirs Monde - p. 245 
20. Juarez Távora- Memórias- José Olimplo Edi

tora- Rio- 1973 -I Volume- p. 111 
21. Ob. cit. - p, 113 
;,!2. Gilberto Amado - Eleição e Representação 

Sá Cavalcantl - 3.a Edição - Rio - 1969 
ps. 49/50 

23. Ob. cit. - p. 238 
24. Octávio Costa - Trinta Anos depois da volta -

AGGS Editora - Rio - 1975 - ps. 83 e 93. 
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) 

Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n,0 27, de 1976 (n.0 62-A/76, 
na Câmara dos ~putados), que aprova as con
tas da Petróleo Brasileiro S/ A - PETROBRAS, 
e suas subsidiárias Petrobrás Química S/ A -
PETROQUISA, e Petrobrás Distribuidora S/ A, 
relativas ao exercício de 1971, tendo 
PARECERES PELO ARQU:WA.MENTO - por 
não se tratar de matéria que justifique a apre
sentação de Projeto de Decreto Legislativo 
sob n.os 41 e 42, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) - ReJeitado. 
o projeto vai ao Arquivo, feita a devida comu

nicação à Cãmara dos Deputados. 
:m o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE DECBJETO LEGlSLA.TIVO 
N,o 27, DE 1976 

(N.0 62-A/76, na Câmara dos Deputados) 
Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 

SI A - PETROBRAS - e suas subsidiárias Pe
trobrás Química S/ A- PETROQUISA- e Pe
trobrás Distribuidora S/ A, relativas ao exercí
cio de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Sii.o aprovadas as contas prestadas pela 

Petróleo Brasllelro S/ A - PETROBRAS - e suas 

' , '. ' , , ··r· , 
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subsidiárias Petrobrás Química S/ A - PETROQUISA 
- e Petrobrás Distribuidora S/ A, relativas ao exer
cício de 1971, de conformidade com o parágrafo úni
co do art. 32 da Lei n.0 2. 004, de 3 de outubro de 
1953, e do Decreto n.o 61.981, de 28 de dezembro de 
1967. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entrará em ·vi
gor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

O Slt. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) 
Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.o 3, de 1977 <n.0 87-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Cultural, firmado entre o Governo 
da República Federativa do BrasU e o Governo 
da República do Suriname, em Brasília, a 22 
de junho de 1976, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n,os 110 e 111, 
de 1977, das Comissões: 
- de Relações ·Exteriores; e 

- de Educação e Cultura. 
Em discussão o projeto. <Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. <Pausa.) Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrôn1o Portella) -
Item 4: 

MATJm!A A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n.0 137, de 1975, 
do Senhor Senador Mauro Benev!des, que acres
centa parágrafo único ao art. 99, da Lei n.0 

5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Politicas. 

Conforme Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, a Presidência, de acordo com o disposto no 
art. 369, letra a, do Regimento Interno, declara pre
judicado o Projeto de Lei, cuja ementa acaba de ser 
anunciada, uma vez que a Lei n.o 6.365, de 14 de ou
tubro de 1976, originária do Projeto de Lei do Sena
do n.0 198, de 1976, já regulamentou a. matéria. de 
forma a atender aos objetlvos da Proposição. 

O SR. PRESIDF.NTE (Petrônlo Portella) - Está 
finda a matéria da pauta. 

Sobre a mesa, a redação final do Projeto de De
creto Legislativo n,o 3, de 1977, aprovado na Ordem 
do Dia da presente sessão e que, nos termos do pa
rágrafo único, do art. 355, do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo 
Sr. 1.0-Secretárlo. (Pausa.) 

É lido o seguinte 

PARECER N.0 179, DE 1977 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 3, de 1977 (n,o 87-B/77, na Câmara 
dos Deputados). 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

A Comissão apresenta a redação final do Proje
to de Decreto Legislativo n,o 3, de 1977 (n,o 87-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Cultural, firmado entre o Governo da Repú-

bllca Federativa do Brasil c o Governo da República 
do Suriname, em Brasília, a 22 de junho de 1976. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1977. - Adal
berto Sena, Presidente - Helvídio Nunes, Relator -
Virgílio Távora. 

·~NEXO AO PARECER N.o 179, DE 1977 
Redação final do Projeto de Decreto Le

gislativo n.• 3, de 1977 (n,0 87-B/77, na Câmara 
dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, Inciso I, da Constituição, e eu, 
--, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.o , DE 1977 
Aprova o texto do Acordo Cultural entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 ll: aprovado o texto do Acordo Cultural 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Suriname, firmado em 
Brasília, a 22 de junho de 1976. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE <Petrônio Portellal - Sobre 
a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Se
cretár!o. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.O 114, DE 1977 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, re

queiro dispensa de publicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto de De
creto Legislativo n,o 3, de 1977. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1977. - Hel
vídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - De 
acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à 
imediata apreciação da matéria, 

Em discussão a redação final do Projeto de De
creto Legislativo n.0 3, de 1977 (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam a 
redação fina.!, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portellal - Esgo

tada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Bros

sard, 
O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA 

DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISJi.O DO 
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eul'ico Rezcnde, que 
talará como Líder do. Maioria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como 
Líder da Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Ilustre Sr. Po.ulo Brossard conc:lulu hoje a se
gunda etapa do. grande novela que pretende desdobrar 

'· ,. 
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perante esta Casa, na sua pertinácia de negar os 
esforços governamentais em favor deste País e ao 
mesmo tempo, menosprezar, até mesmo com a mal
dição do insulto das comparações aqui feitas, o alto 
senso de cumprimento de dever que, permanentemen
te, caracteriza a conduta do Presidente Ernesto Gel
se!, 

No seu discurso de sexta-feira última, S. Ex.• 
;conduziu-se, como disse eu naquela oportunidade 
como o fazendeiro - e no caso não se trata apenas 
de uma figura literária, porque é uma realidade por 
todos nós conhecida - colocando à frente dos seus 
propósitos oratórios os seus companheiros de Partido, 
cada um deles manifestando as suas idéias, ofere
cendo as suas críticas, dardejando os seus protestos, 
mas, todos eles distinguindo-se de S. Ex.• pela con
tenção de l!nguagem, na preocupação de não ope
rar a toda a carga no terreno da injúria, da difa
mação e da calúnia. 

No fim de semana, S. Ex.• esculpiu-se, nos Anais 
da Casa, como aquela figura a que me referi, para, 
um mês depois, exercitar um trabalho parasitário, 
uma reportagem repetitiva, daqueles conceitos tra
çados por seus coleças e oferecendo, repito, de novo 
apenas a virulência e o radicalismo da l!nguagem. 

Hoje, S. Ex." que tanto acusou o Presidente Gel
sei de constituinte sol!tár!o, de um homem só fazen
do e desfazendo aquUo que vem ao seu talante, S. Ex.• 
o Sr. Paulo Brossard, paradoxalmente, coloca-se numa 
hierarquia de dimensões espaciais e siderais, arvoran
do-se nesta Casa em juiz do bem e do mal, vale dizer, 
transvestlndo-se em gerente de Deus Todo-poderoso. 
Começou S. Ex.• por enxergar, no passlonallsmo e nas 
deformações da sua óptica, no sistema Constitucional 
Brasllelro uma fase de gangrena. Neste ponto, S. Ex.• 
começa por nos obsequiar com o brilhantismo llterá
r!o dos seus equívocos, pois, ao que me consta, o emi
nente Senador pelo Rio Grande do Sul foi um dos 
que saudaram a ordem revolucionária instaurada nes
te País em março de 1964, ordem revolucionária que 
teve o cuidado, o propósito democrático de manter as 
linhas mestras da Constituição de 1946 e, abrindo 
uma exceção na América Latina, pelo menos, permi
tiu o pleno funcionamento do Congresso. Dlr-se-á 
que, embora tivesse aderido, não sei se concorreu para 
o Movimento Cívico Popular de 1964 - S. Ex.• a essa 
ordem revoluclonârla esteja se opondo pelo simples 
fato de estar durando demais, 

Ora, Sr. Presidente, nada mais falso, nada mais 
míope, porque num país como o nosso, de dimensões 
continentais, com erros centenários acumulados,· que 
esteve bem próximo de Importar para o seu territó
rio a lnfortunístlca do Vletnam e da Coréla, que se 
transformaram em VIetname do Norte e em VIetna
me do Sul, em Coréla do Norte e em Coréla do Sul; 
num país de estrutura sóclo-econômlca Incapaz de 
responder aos desafios e à velocidade do mundo mo
derno, num pais cercado, geográfica e mentalmente, 
pela ronda dos perigos ora ostensivos, ora em poten
cial; num país que vem assistindo à escalada snbver
slva, agoro. jó. empolgando as novas nações africanas; 
num po.ís com esses problemas, que sempre foro.m 
objeto dos nossos desenganos, do.s nosso.s luto.s, das 
nossas frustrações - treze o.nos de processo rcvolu
clonó.rlo não devem realizar no espírito de ninguém, 
em nome do po.triotlsmo e da prudência, nenhum pes
simismo, nenhum ncgo.tlv!smo. 

Hó. ainda, dentro desse raciocínio, a acrescentar
se um dado. A Rcvoluciio brusllelra, qunndo à frente 
do Governo o saudoso Presidente Castello Branco, te
ve pressa em expunp;lr n ordem revolucionária c res
tabelecer, na sua plenitude, a ordem constitucional 
pura, cló.sslca, tradicional. Mas esse r:csto de gran-

deza recebeu da parte de minorias fortemente aguer
ridas, mormente na sua política Ideológica de Impor
tação, a resposta contestatária, procurando novamen
te restabelecer aquela baderna nas ruas que fizera 
com que, sob o olhar aflito da Nação impotente, vies
sem para as ruas das nossas cidades, das nossas al
deias, a admirável mulher bras!leira que, desfiando 
as contas do seu rosário, suplicavam e exigiam que se 
silenciasse a agitação deletéria caracterizada por um 
processo de decomposição nacional, no seu estágio tal
vez derradeiro. 

Mas, como se não bastasse Isso, aquela mesma 
minoria subversiva chegou ao extremo de procurar, 
na ofensa à dignidade das nossas Forças Armadas, 
realizar a engenharia da subversão e do caos. E dai, 
por culpa, e por culpa sempre de minorias ideologi
camente preparadas, com metas precisamente esta
belecidas e com a estratégia conhecida em todo o 
mundo, e sobretudo em países subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento - em virtude daqueles fatores, 
os nossos militares que têm um sentimento de patrio
tismo m:lior do que o sentimento politico, voltaram a 
aclonar a defesa dos Interesses nacionais. Isto em 
1968; graças a esse retrocesso, motivado pela Incom
preensão de maus brasileiros, Iniciou-se um novo ciclo 
revolucionário que tem hoje 8 anos. 

O próprio Sr. Paulo Brossard, na sua catlllnó.r!a, 
tachou a Emenda Constitucional n.o 1 de documento 
recente na vida do Pais. S. Ex.• fala em estado dita
torial, vale dizer, acusa a existência de uma ditadura 
no Bras!!. Cal aí também em contradição, porque foi 
S. Ex.• mesmo que afirmou que vivemos, que convive
mos numa ordem ao mesmo tempo constitucional e 
revoluc!onâr!a. 

Não vamos ao ponto de dizer que temos em nosso 
País cem por cento de democracia, porque esse ideal 
que seria supr.emo, que seria saudável, não existe 
em nenhum País do mundo. Na época em que esta
mos vivendo, o Ideal da nossa pugnacidade, da nossa 
sensibilidade política, da nossa prudência, das nos
sas lutas, deve implicar no aumento crescente do per
centual democrático. 

Sr. Presidente, a respeito desse tópico, altamen
te Injurioso e aue repelimos com veemência, recor
dando que aquele radlcal!smo quanto a Presidente da 
RepÍ!bl!ca madrugou no Sr. Paulo Brossard quando 
foi eleito Presidente da República o Ilustre Gen. Emi
llo Garrastazu Médlci, vejamos que ditadura é essa, 
que ditador é esse que comparece a uma convenção 
partidária onde votaram 808 convencionais e obteve 
808 sufrágios. 

Compreendo a parceria dos sorrisos sarcásticos 
dos Srs. Senadores Paulo Brossard e Senador Marcos 
Freire, mas devemos alertar à dupla mal!closa que 
esse escrutínio foi rigorosamente secreto. Admitir que 
essa decisão não expressasse um estado dalma e uma 
afirmação de confiança, é ter, na conta-corrente da 
verdade - com sorriso, com deboche ou sem ele -, 
um débito multo grande para com a verdade. Foi uma 
convenção realizada de maneira regular, observada 
pela Justiça Eleitoral e que alcançou a unanimidade 
que convenção congénere não atingiu em nosso pró
prio Partido, 

Ao fazer, Sr. Presidente, aquele violento discurso 
contra a eleição do Presidente Médlcl, o Sr. Paulo 
Brossard demonstrou que, qualquer que fosse o com
portamento de qualquer Senhor Presidente da Repú
blica da fase revolucionária, não teria o estimulo 
da sua compreensão, ou sequer da sua tolerância, o 
que alló.s, e de resto, não representa nada. O Presi
dente Médlcl não editou nenhuma reforma constitu
cional mas mereceu do eminente representante tar-
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roupilha uma posição severa, de ataques frontais de 
toda espécie. 

Em 1970, quando já prevalecia a ordem revolu 
clon:iria, a que o Sr. Paulo Brossard nega !egitimiu,, 
de, houve eleições neste Pais, e esta ordem revolu
cionária, através dos votos dados à Aliança Renova
dora Nacional, teve assegurada a sua plena iegitim!
dacle através da estatística de mais de dois terços no 
Congresso Nacional e nas Casas Legislativas dos Es
tados e Municípios. E aquele escrutínio que se verifi
cou - repito - durante a ordem revolucionária, a 
mesma ordem revolucionária de hoje, refletiu, com 
relação ao MDB, não uma derrota, mas, pior do que 
isto, uma repulsa nacional. 

A ARENA, Sr. Presidente, esteve maciça e leal
mente presente à tentativa de proposta de Emenda 
Constitucional relativa à Reforma do Poder Judiciá
rio. A maioria da Nação desejou que se resolvesse o 
problema crucial, constante, das arcaicas estruturas 
da Justiça brasileira. É a Nação, na sua maioria, so
lidária com o Presidente, e solidária e leal com a or
dem revolucionária. 

Nas eleições de 1976, essa legitimidade que o povo 
vinha dando à ordem revolucionária foi reiterada 
nestas Implicações ortopédicas que vou mencionar. Eis 
oJ resultados eleitorais: para prefeito, a ARENA teve 
15.043.360 votos; o MDB, 7.743 301 votos. Para verea
dores a ARENA teve 18.472.064 votos e o MDB, 
12.945.237 votos. Prefeitos eleitos da ARENA, 3.171; 
prefeitos eleitos do MDB, 614. Vereadores eleitos da 
ARENA, 27 .118; vereadores eleitos do MDB, 9 .483. 

Já vimos, Sr. Presld·ente, que as eleições de 1970 
legitimaram a Emenda Constitucional n.0 1, vale di
zer, a ordem revolucionária. E nas eleições de 1976, 
realizadas na intimidade do Brasil, na célula-mater 
da nacionalidade, primeiras raízes da nossa vida pú
blica, vontade popular inicialmente apurada, a ordem 
revolucionó.ria, hoje amaldiçoada pelo representante 
gaúcho, teve assegurada e fortaleclcla, na sua ex
pressão maior e na beleza do seu símbolo, a integrida
de da sua legitimidade. 

Sr. Presidente, na área do insulto, no que S. Ex.• 
ficou tão diferente dos seus colegas que falaram qua
se um mês antes dele, o Sr. Paulo Brossard chama os 
sem futuros colegas nesta Casa de Senadores de cria
dagem ou de inseminação artificial. Estas expressões 
dão a medida exata, não de uma cultura jurídica re
gular. mas de um talento coloc!!do a serviço de an!
maliclade parlamentar. S. Ex.• so faltou repetir o que 
o Líder do MDB na Câmara disse a respeito desse 
procQsso eleitoral. Deveria ter dito, porque, com os 
qualificativos anteriores, jamais S. Ex.• conseguiria 
superar os llm!tes do seu insulto. 

Senador picareta sim, convenhamos, talvez até 
haja necessidnde - e a esse respeito eu me restr!n,jo 
à minoria radical e comun!zante do MDB e niio a 
todos -, convenhamos, que viesse para cá o Senador 
picareta. Teríamos aqui, então, possivelmente, e volto 
a dizer que não envolvo nesta conc.e!tuação o MDB 
globalmente, celeiro de grandes nomes, teríamos, aqui, 
ent.<to, um instrumento altamente valioso para com
petir, Sr. Presidente, com o senador da foice c do 
martelo. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permi
te V. Ex.n um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (!tRENA- ESl - Pe
d!rlrt a V. Ex." que nüo me aparteasse porque o tem
po de que disponho é multo curto para aquilo que 
desejo dizer. Aliás, ontem, por solicitação do Sr. Pau
lo Brossard. prometi não aparteú-lo. Se houver tem
po concederei, com muito prazer, o aparte a V. Ex." 

, .. ,,,r 

F'ala S. Ex." que o Presidente Ernesto Gelsel exer
ce c i-·~ro arbítrio. Se quisesse o exerceria, porque nos 
enc,,,, '.ramos com instrumentos disponíveis para a 
;;ró.L1cct de med-idas de exceção. Mas no caso da refor
ma do Poder Judiciário e da edição das medidas cons
citucionais de conhecimento da Nação, o Presidente 
Ernesto Gelsel não as teria adotado se não contasse 
com o estímulo, os anseios e a maioria da Nação. 

Apesar de ter condições constitucionais para exer
cer o poder do arbítrio, prefere, fiel à sua formação 
d-emocrática, exercer o poder arbitral em favor do nos
so desenvolvimento politico. 

Agora, Sr. Presidente, identifiquemos aqui uma 
manifestação hipócrita do Senador Paulo Brossard: 
lamenta S. Ex.• se tivessem feito aquelas reformas sem 
o concurso do Congresso e dos Partidos. 

Ora, Sr. Presidente, em declarações à imprensa, 
em discursos nesta Casa, o Sr. Senador Paulo Brossard 
tem tido e repetido que este Congresso não tem estru
tura moral nem representatividade para reformar 
Constituição. Mas, S. Ex.• não fez um jogo de pala
vras, amadureceu nesta convicção injuriosa, porque 
vem-se negando, sistematicamente, aos seus próprios 
colegas, a assinar, Sr. Presidente, qualquer projeto 
de emenda constitucional. Este é um fato conhecido 
de todos. Nenhum Senador, mesmo qualquer colega 
de S. Ex.", que pede a sua honrosa chancela, até me3-
mo para efeito de simples apelamento, como é usual, 
num projeto de emenda constitucional, o desconhece. 

Sem o concurso do Congresso, que S. Ex.• entende 
eticamente desid-ratado, e sem o concurso dos partidos, 
Sr. Presidente. 

No campeonato dos insultos à vida partidária, 
quer-me parecer que o ilustre representante do Rio 
Grande do Sul não perde para ninguém, S. Ex.• che
gou ao atrevimento, chegou às raias da calúnia, de 
declarar à imprensa que se o Presidente da República 
enviasse ao Congresso um projeto vendendo o Brasil 
a ARENA aprovaria esse proj etc. 

Com que autoridad-e ética, então, Sr. Presidente, 
vem o Sr. Paulo Brossard no seu discurso reclamar 
que todas essas medidas de inovação, ou de modifi
cação constitucional, têm que ser feitas com o con
curso do Congresso e dos partidos políticos? 

Agiu, está agindo, então, S. Ex.• com total hipo
crisia. 

S. Ex." com o seu radicalismo é o elemento menos 
indicado, em que pese o brilho da sua cu! tura e a 
densidade da sua honradez pessoal, para conosco pro
curar criar condições e oferecer formulações para a 
completa obra de institucionalização deste Pais. 

S. Ex.• é um radical. Chego, Sr. Presidente, a dizer 
que se não fosse a atuação do Sr. Paulo Brossard, a 
Emenda Constitucional relativa à reforma do Poder 
Judiciário teria sido aprovad·a. 

S. Ex.n, 11a última sexta-feira, em explicação pes
soal- direito liberalmente concedido pela Mesa -, e 
a que não pude estar presente, porque tinha compro
misso em Anúpolis, S. Ex." disse que jamais me falara 
que não aprovaria o Substitutivo Accloly Filho. Nem 
eu disse isso. O que o Sr. Senador Paulo Brossard me 
disse, à certll altura dos entendimentos - presentes 
os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Fmnco Montare, 
Deputado Laerte Vie!ro. e mais dois parlament11res, ele, 
na qualidade de Relator, Sr. Presidente -, foi que 
havia um preliminar, sem a qual, sem cujo atendi
mento, o MDB não poderia transigir o restabeleci
mento da plenitude do lla.bca.s Corpus e das garantias 
da Magistratura. 
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Note!, Sr. Presidente, chocado, que a hierarquia 
do Sr. Senador Paulo Brossard era absoluta. Os seus 
companheiros, muitos dos quais, desejosos de aprovar 
a me_dlcla, tinham constrangimento, em virtude da 
poslçao radical de seu colega. 

E vem S. Ex.• falar em regime nazista, procuran
do, Insultuosamente, colocar, nesse sistema de crimes 
contra a humanidade, o regime atual brasileiro. 

Não sei, Sr. Presidente, se devo dizer numa retor
são perfeitame~te admissível, que o Sr. P~ulo Brossard 
exerce, sobre varias dos seus companheiros, uma es
pécie de misticismo nazista; a prepotência, o radica
lismo e, algumas vezes, a atmosfera do amedronta
mento. 

Sr. Pr~sldente, se os problemas brasileiros, no 
campo politico, dependerem da colaboração do Sr. 
Paulo Brossard, será multo difícil, pelo seu radicalismo 
e um radicalismo tanto mais eficiente quando se tem 
em vista que parte de um homem de rara perlculosl
dade mental, pela sua cultura e pelo seu talento; 
esse processo revolucionário há de demorar multo e, 
talvez, esse seja o desejo de S. Ex.•, porque o dia em 
que. se normalizarem as Instituições nacionais, S. Ex.• 
sera um Ilustre mudo e surdo neste Congresso. 

E o pior, Sr. Presidente, colocou, nas palavras do 
Presld·ente Castello Branco, conceitos que o saudoso 
Chefe do Governo jamais os pôs, procurando distor
cer, mas S. Ex.•, que não obteve recurso de estratégias 
e de engodo para amputar a citação, mencionou a 
ressalva do nosso primeiro Presidente Revolucionário 
ao manifestar o desejo de não editar mais nenhum 
ato Institucional. Lá está o discurso de S. Ex.•, di
zendo do Presidente Castello Branco: "Nas circuns
tâncias atuals, nenhum Presidente Revolucionário 
chegou ao extremo de afirmar à Nação que o processo 
revolucionário seria encerraclo nesta ou naquela data, 
todos eles dando vazão, expansão e dinamismo a sua 
vocação democrática. A esse respeito manifestaram, 
tão-somente, as suas Intenções, porque essas tendên
cias poderiam encontrar dificuldades na realidade na
clona!. 

Na sexta-feira passada, ao responder o discurso 
do Senador Paulo Brossard, citei a advertência ele 
Castello Branco, de Costa e Silva, de Médlcl e de 
Gelsel, no sentido de que o Poder Revolucionário con
tinuaria a cumprir os deveres da sua vigilância, tudo 
fazendo para que, sem sobressaltos e sem retrocessos, 
se completasse o nosso desenvolvimento político em 
favor do aumento do nosso percentual democrático. 

Sr. Presidente, demorou-se o meu Ilustre colega 
- volto a dizer - e se vestiu, aqui, na Indumentária 
de gerente de Deus, ao discutir entre o bem e o mal, 
em criticar o prazo de escolha de 1/3 dos senadores. 

Vejamos, Sr. Presidente, se esse processo encontra 
ou não raízes - e raízes profundas ·- na doutrina e 
na prática políticas. 

Quanto ao lado histórico, nós vamos encontrar, 
no passado e no presente, a figura do senador eleito 
por via obliqua, e são senadores a respeito elos quais, 
a respeito de cuja Investidura e a respeito de cuja 
conduta parlamentar não se conhece nenhum Insulto. 

Desejo penetrar, também, na biblioteca jurídica 
do meu Ilustre colega. Lá, encontramos o seguinte: 
de Plácido e Silva, em Vocabulário Jurídico: 

"Ao Senado se atribui um poder de re
presentação diverso do da Câmara dos Depu
tados. Assim, enquanto a Câmara dos 
Deputados, ou Câmara dos Comuns, representa, 
mais particularmente, os lndlviduos, o Senado 
é constltuido de representantes das coletlvlda-

des juridlcas, que mantenham uma personali
dade definida dentro do Estado soberano. ll: o 
que se verifica entre nós: o Senado entende-se 
o órgão legislativo composto pelos representan
tes dos Estados federados, ao passo que a 
Câmara dos Deputados se anota um corpo le
gislativo constltuido de representantes ou de 
mandatários dlretos do povo." 

Sr. Presidente, poderia o Poder Constituinte, aliás, 
jurado por todos nós, ter estabelecido outros métodos 
eleitorais. Preferiu este, é uma opção, com apoio na 
maioria da Nação. Mas Isso correspondeu, também, ao 
atendimento de reivindicações, ou melhor, à Inter
pretação de reivindicações que vêm compondo, que 
vêm dinamizando, que vêm empolgando o municipa
lismo brasileiro, através de seus Congressos que se 
realizam anualmente. 

Encontramos nos Anais do IV congresso Nacional 
de Mun!cip!os, promovido pela ABM, no Rio de Janei
ro, em abril de 1957, sob o título "O Clamor dos Mu
nicípios": 

"O Brasil nasceu para ter poderosas Insti
tuições municipais. Nem se poderia compreen
der que, de outro modo, se pudesse exercer a 
contento a administração de Imensa faixa con
tinental, com populações esparsas, rarefeitas, 
dedicadas à economia predatória ou às culturas 
excessivas. Eis porque, no estágio colonial, os 
Senados das Câmaras detinham extraordinária 
Importância política, cabendo-lhes, de direito e 
de fato, o governo das cidades e das vilas." 

"Os municípios são considerados crianças a 
quem não se deve viciar com dinheiro, além dos 
miúdos. São psicologicamente tratados dentro 
do estatuto dos índios e dos Interditos, por pou
co não se lhes ministra a curatela dos órfãos, 
defuntos e ausentes." 

"O equivoco politico é o erro básico em que 
Incide a Nação brasileira, ao desprezar comple
tamente os seus órgãos de Infra-estrutura. O Es
tado brasileiro porta-se como um homem mal
avisado, que dormisse sem Indagar do leito so
bre o qual se delta. São os Municípios a plata
forma sobre a qual se assenta o Brasil. Não po
de Ignorá-los e não pode desprezar a Imensa 
força potencial que representa a organização 
dessas unidades transformadas em Instrumen
to de ação administrativa, de desenvolvimento 
econôm!co, de expansão cultural, de sedimen
tação social." 

"O equívoco histórico tem de ser corrigido 
politicamente, com uma reforma da Constitui
ção Federal e das Constituições Estaduais, bem 
como da legislação, que elimine completamen
te o atual sistema de espoliação do município. 
Mas essa reforma não será suficiente se não 
houver, também, uma reforma psicológica no 
modo como as classes dirigentes encaram o In
terior." 

Então, Sr. Presidente, no Instante em que o Go
verno edita uma Reforma Constitucional, dando voz 
atlva, dando oportunidade a que os municípios brasi
leiros participem, através dos seus legitimas represen
tantes, das grandes tarefas politicas nacionais, surge 
sob o atendimento dessa reivindicação de todos os 
congressos m unlclpallstas o tornado da Jamaica, das 
Incompreensões e do radicalismo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - V. Ex.• 
dispõe apenn.s de 5 minutos para terminar o seu dis
curso. 

. t',t··-r: 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) -
"A verdade é que a campanha pelos muni

cípios nada conseguiu de concreto até agora, 
porque as forças organizadas da Nação estão 
dispostas para o saque das energias dos muni
cípios. Quando dizemos municípios não falamos 
apenas na unidade politico-administrativa. Fa
lamos da comunidade, das Instituições locais em 
sua plenitude econômlco-soclal. O sistema po
lítico-administrativo atual não tem maior in
teresse em emancipar o interior. Basta ver-se a 
carreira política de alguns lideres expressivos. 
Quanto, no município, sofrem e lutam por ele. 
Passados para o plano estadual, seus sofrimen
tos, nesse particular, se atenuam. VIndos para 
o altiplano dos poetas federais, ouvindo as loas 
dos muezlns da Esplanada do Castelo, esquecem 
o carro de boi da cidadezinha, o bonde da. ca
pital do Estado e só respiram em termos de 
Cadlllacs metropolitanos." 

"Não queremos a Constituição como aí es
tá e que não corresponde às necessidades do in
terior." 

"Queremos uma Constituição que sirva aos 
interesses do povo do Interior." 

"Queremos ser definitivamente integrados 
na comunidade e na prosperidade nacional." 

"Liberação da força criadora política, eco
nómica e social contida no município." 

"A conceituação do municipalismo terá, 
sem dúvida, que alargar-se, para acolher, com 
os temas fundamentais até aqui analisados na 
doutrina e no debate, outros não menos im
portantes e que não podem faltar." 

"Sinto, hoje, mais do que nunca, a coinci
dência dos nossos propósitos. Em cantata con
vosco, administradores e legisladores munici
pais do Brasil, vejo renovadas as nossas opi
niões e pontos de vista, vivificados os temas 
doutrinários por um sentido novo de ação e 
objetlvldade, Indispensável à concretização de 
nossos anseios de melhores dias, de condições 
favoráveis ao município, que possam proporcio
nar-lhe a realização de seu verdadeiro papel, 
de base e liderança da Nação." 

"0 Município Brasileiro" - Dalmo de Abreu 
Da!larl - "Entretanto, a verdade é que a Fe
deração se fortalece pela valorização dos entes 
locais, pois desta maneira é ressaltada uma de 
suas principais características, pondo-se em 
destaque sua excelência como sistema de orga
nização nacional." 

"Alguns problemas municipais em face da 
Constituição" - VIctor Nunes Leal: 

"0 município no Brasil, contrariando ao 
que querem fazer crer certos autores, não é es
senclalmen te uma organização administrativa: 
é uma entidade medularmente politica, neces
sariamente política." 

"Comentários à Constituição de 1946" -
Carlos Muxlmlllano: 

"Em todo o mundo clvll!zudo, a evolução do 
Direito Público se verifico. no sentido de dila
tar, jamais de restringir, as franquias locais. O 
município é a alma dn. política nacional, a cé
lula da democracia." 

João Luiz Alves, discurso na Câmara Federal em 
sete de julho de 1907, citado por Joaquim Lulz Osório, 
ln "Constituição Política do Rio Grande do Sul, Co
mentários": 

"As Câmaras Munlclpa!.s representam mul
to dlretamente as aspirações e as Intenções do 
povo. Nas eleições das Câmaras Municipais ra
ro .. é o cidadão que não tome pelo pleito Inte
resses Imediatos. Se os cidadãos às vezes se de
sinteressam das eleições estaduais e federais, 
em regra se Interessam pelas eleições munici
pais. Portanto, as Câmaras Municipais expri
mem genuinamente as aspirações, as ansieda
des e os Interesses do povo." 

Era meu desejo, Sr. Presidente, prosseguir, com 
base nas anotações, nas considerações que intentava 
fazer, em virtude do discurso do Sr. Paulo Brossard. 
Mas encerro aqui, tendo em vista a fatalidade do 
tempo, para dizer que o Sr. Paulo Brossard não per
turbará a marcha deste Pais em busca do seu desen
volvimento político, que é a meta suprema da ordem 
revolucionária, para servir ao Brasil e ao seu grande 
e generoso povo. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, no exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto S:lturnlno. 
que falará como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não ouvimos nós, não observamos nós, no discur
so do nobre Senador Paulo Brossard, uenhum con
teúdo Insultuoso, por mais esforço perscrutador que 
se pudesse fazer. Vimos, sim, um pronunciamento 
contundente e creio que todos haverão de compreen
der, nesta Casa, que outra atitude não pode ser es
perada da Oposição, do MDB, depois de tudo que tem 
sido feito nos últimos 30 dias. 

Insultos, sim, ouvimos, observamos no discurso do 
nobre Líder Eurico Rezende. Ouvimos mesmo expres
sões que duvidamos, Sr. Presidente, possam ser con
sideradas expressões parlamentares. 

Não desejamos repeti-las; confiamos no critério 
da Mesa, no seu julgamento. 

Há todavia, no discurso do Senador Eurico Re
zende, três pontos que, em nome da Bancada do MDB, 
nesta Casa, não podemos deixar passar sem uma ma
nifestação de protesto e de repúdio. Queremos refe
rir, em primeiro lugar, à expressão de S. Ex.• quando 
disse haver entre nós o que chamou de "minoria ra
dical comunlzante". Pensamos, Sr. Presidente, que 
essa expressão fosse de uso restrito da Liderança do 
Governo na Câmara dos Deputados. Todos nós sabe
mos, toda a classe política e toda a Nação, hoje, co
nhece o Líder José Bonifácio como um político sagaz, 
que usa a tribuna para gracejar. Não poderiam ser 
encaradas de outra forma as alegações daquele Depu
tado sobre o famoso conlulo entre comunistas c mul
tinacionais. Todavia Imaginávamos que este tipo de 
colocação, de acusação, ficasse restrita à Liderança 
da Câmara. Mas eis que hoje ouvimos surpresos a 
mesma expressão pelo Líder da ARENA no Senado. 
Não podemos, Sr. Presidente, deixar passar essa 
acusação sem um protesto, sem um repúdio. 

Nii.o há no MDB minoria nem maioria, nem qual
quer parcela radical comunlzante. O MDB não acei
ta esta colocação, esta acusação e só pode ver nela 
propósitos que venham acobertar, justl!lcar novos 
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atos de força, novos atos de arbítrio para diminuir, 
para atingir o nosso Partido. 

Não há pois, em nosso Partido, devemos dizer e 
repetir, em nome de toda Bancada - não há a cha
mada "minoria radical comunlzante". 

Outro ponto sobre que cabe protesto de nossa 
parte, Sr. Presidente, é aquele em que o nobre Líder 
da Maioria utilizou referências do Senador Paulo 
Brossard, distorcendo obviamente as expressões do 
nosso companheiro de Bancada, para fazer crer que 
o Senador Paulo Brossard havia comparado o regime 
atual ao regime nazista. Todos nós escutamos bem, 
.todos nós entendemos bem que o Senador Paulo 
Brossard Invocou apenas uma slmllltude no campo 
restrito do poder de emendar a Constituição, e ja
mais quis fazer qualquer outra comparação que pu
desse ser compreendida como uma slm!lltude entre os 
horrores e as crueldades dos campos de concentração 
nazistas e o regime vigente no Brasil. Isto também 
tem de ser di to com toda a clareza, pois a manobra e 
a Intenção dlstorclonlsta tem que ser denunciada e 
repudiada por nós. 

O terceiro ponto, Sr. Presidente, diz respeito 
àquela insinuação de que toda a Bancada do MDB 
seria submissa aos pontos de vista, às Imposições do 
Senador Paulo Brossard. Não obstante o grande res
peito que todos temos por sua pessoa, é sabido que 
~Jntre nós do MDB não há tal autoridade, a autori
dade do poder absoluto. Ouvimos as ponderações e 
os conselhos do Senador Paulo Brossard, mas decidi
mos democraticamente, pelo que jamais poderemos 
aceitar esta colocação como foi feita pelo Senador 
Eurico Rezende. Se ele quis atingir o Senador Paulo 
Brossard, atingiu toda a Bancada, todo o Partido, e 
não podemos ouvir, também sem um protesto, esta 
referência do seu discurso. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex.• me 
permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha CMDB - SE) - ~ preciso, 
nobre Senador, que esta Casa memorize nos seus ou
vidos que aqui foram feitos dois discursos: um dis
curso doutrinário, especificamente montado numa 
cultura jurídica, e ouviu-se uma resposta montada 
pessoalmente, multo a gosto de um advogado com 
alta tarimba no forum criminal. A parte doutrinária 
do discurso não foi respondida. Mas desejo fazer um 
registro, que julgo necessário, pois foi ferida a ~en
slbllldade de toda esta Casa, quando S. Ex.• o L1der 
da Maioria confessou-se estupefato ao ouvir do Se
nador Paulo Brossard que seria difícil o MDB aceitar 
uma rllforma judiciária, sem devolver o habeas corpus 
em sua plenitude, neste País. Isto, nobre Senador, dá 
a medida da resposta que ouvimos à doutrinaç5.o li
bertária do Senador Paulo Brossard. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
Agradeço o aparte de V. Ex.•, Senador Gllvan Rocha. 

Não pretendíamos nos referir a esse po~to espe
cífico, já que ontem, ao fim da tarde, o proprlo Se
nador Paulo Brossard se encarregou de desfazer esse 
equívoco, o qual foi novamente retomado pelo Sena
dor Eurico Rezende, numn tentativa de enredar o nos
so representante do Rio Grande do Sul, novamente, 
numa contradição. Como v. Ex.• volta ao ponto, nchn
mos que foi útil. Realmente não houve tal episódio, 
não houve tal posição. É multo bom que V. Ex.• nos 
socorra pura esclarecer esse ponto. 

Sr. Presidente, essas as colocações que ache! por 
bem fazer, não deixando passar esta tarde sem um 
protesto, sem um repúdio por parte do MDB . 

Acrescentaria, também, o meu protesto """'oal, 
pela atitude do Líder da Mnioria, de não cor-'·uder 
apa.rtcs ao seu colega, no cxcreicio da Liderança da 
Minoria. Conceder apartes, mormente ao Líder. h cm e
le que ocupa a Liderança naquele momento, ,; ''m 
gesto parlamentar tradicional; não fica bem, princi
palmente para um Senador das tradições do nobre 
Colega Eurico Rezende, negar o aparte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu não 
tinha tempo, Excelência. Não pude concluir o dis
curso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
S. Ex.• Invoca o argumento da falta de tempo, mas 
todos nós estamos sujeitos à pressão do mesmo, e 
sabemos encontrar o tempo necessário para conceder 
os apartes. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) -Não pude 
coucl ulr o meu discurso, Excelência. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
De qualquer forma, aqui fica o meu protesto e repúdio 
por aquela atitude. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES) -Sim, mas 
não é protesto com tinta nanquim, não é? A tinta 
não é indelével. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
Nobre Senador, o fato de ser ou não indelével, a nós 
cabe decidir. Acho que V. Ex.• feriu um dos princí
pios básicos da convivência parlamentar. ~ claro que 
sabere! compreender as razões que levaram V, Ex.• a 
esse gesto. Se v. Ex.• não aparteou o Senador Paulo 
Brossard, foi porque não pediu o aparte. Estou certo 
de que se o fizesse, esse não lhe seria negado. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Não, 
Excelência, v. Ex.• vai me permitir. Não sei se V. Ex.• 
vai me conceder o aparte. Estou, ate, pedindo-o com 
um pouco de medo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
Claro que vou conceder o aparte a V. Ex.• 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA - ESJ - Exato. 
Depois de protesto, j:i. está ai tudo direitinho, agora 
pode conceder o aparte. É o que eu faria também, se 
tivesse. terminado o meu discurso; daria o aparte a 
V. Ex.•, porém, saiba o ilustre Senador que, na pra
teleira da minha admimç5.o, v. Ex.n não é poeira; é 
volume, é enciclopédia. Tenho grande admiração por 
v. Ex.n, um excelente Colega. Porém, na sexta-feira 
- e a Iniciativa foi elo Senador Paulo Brossard -
eu não aparteel S. Ex." porque subia, e depois veri
ficou-se que não era possível, nem S. Ex." nem cu, 
fazer os nossos discursos em uma hora. S. Ex.• extra
polou o tempo regimental, sexta-feira e hoje, e eu 
também. Mas, sexta-feira parece que houve o cxtra
polamento de um minuto só. De modo que se cn con
cedesse o aparte u V. Ex.•, sacrificaria ainda mais o 
meu tempo. Mas, prometo, cm outra oportunidade, 
quando V. Ex.• me pedir o aparte, vou parar o reló
gio e só voltarei a acioná-lo quando V. Ex.n terminar 
a sua brilhante intervenção. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -
Agradeço o esclarecimcn to de V. Ex.", e insisto em 
dizer qne se havia um entendimento com o Senador 
Paulo Brossard, não ocorria o mesmo com u Liderança 
do MDB. Muito ao contr:'lrio, ainda nu sexta-feira, n 
situação fora cxutumcnte a mesma. Eu, no exercício 
da Liderança, havia pccllclo ao nobre Senador um 
aparte e esse me fora negado; c, ao fim do discurso 
de V. Ex.11 não deixei de protcstut·, em termos reser
vados, particulares. Visto que a situação se repetiu, 
não obstllntc haver cu protestado, na sexta-feira, 
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ache! por bem registrar, publicamente, esse protesto, 
esperando que essa situação não se repita. 

Sr. Presidente, feitas as considerações, as obser
vações e o nosso protesto, encerro aqui as minhas 
palavras. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Não 
llá mais oradores Inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 63, 
de 1977, dos Srs. Senadores Henrique de La Rocque 
e Ruy Carneiro solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo sob o titulo "A Lição 
Exemplar do Conde Pereira Carneiro", de autoria de 
Josué Montel!o. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n.o 79, de 1976 (n.0 64-C/75, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo único ao Artigo 20 
do Código de Processo Penal - Decreto-lei n.0 3. 689, 
de 3 de outubro de 1941, tendo 

PARECER, sob n.o 124, de 1977, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, favorável ao Pro
jeto com a emenda que apresenta de n.0 1-CCJ. 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de De

creto Legislativo n.0 31, de 1976 (n.0 65-A/76, na Câ
mara dos Deputados), que aprova as contas da Rede 
Ferroviária Federal S/ A e de suas subsidiárias, rela
tivas ao exercício de 1970, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não 
se tratar de matéria que justifique a apresentação de 
Projeto de Decreto Legislativo - sob n.os 35 e 36, de 
1977, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças. 

-4-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n.o 131, de 1974, do Sr. senador Vasconcelos 
Torres, que disciplina grafia e uso de siglas e abre
viaturas, tendo 

PARECERES, sob n,os 976 a 979, de 1976, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça - 1.0 pronuncia
mento: pela constitucionalidade e jurldlcldade 
do Projeto; 2.o pronunciamento: pela inconsti
tucionalidade e lnjurldlcidade do substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura, com voto 
vencido, em separado, do Senhor Senador Ita
lívlo Coelho e voto vencido do Senhor Senador 
Franco Montara; 

- de Educação e Cultura- 1.o pronunciamento: 
solicitando audiência do Conselho Federal de 
Cultura e da Academia Brasileira de Letras; 
2.0 pronunciamento: (atendidas as audiências), 
favorável ao Projeto, nos termos do substitu
tivo que oferece. 

-5-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n.0 134, de 1976, do Sr. Senador Otalr 

Becker, que faculta ao empregado do sexo feminino 
sacar os depósitos de sua conta vinculada ao FGTS, 
na hipótese que Indica, tendo 

PARECERES, sob n.os 968 e 969, de 1976, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e jurldlcldade; e 

..:...,de Legislação Social, favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portel!a) - Está 

encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.) 

ATA DA 31.• SESSAO, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 1977 

(Publicada no DCN - Seção II - de 19 
de abril de 1977) 

RETIFICAÇOES 

No Expediente da sessão, na parte referente a 
"Mensagens do Presidente da República": 

Na página 889, 1.• coluna, 

Onde se lê: 

De agradecimento de C()municação: 
N.o 58/77 (n,o 80/77, na origem), de 29 de 
março, ... 

Leia-se: 
N.o 57177 (n.0 29/77. na origem), de 29 de 
março, ... 

No texto do Parecer n.0 81/77, da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n.0 40/77 (n.0 39/77, 
na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja o Governo do Estado 
do Ceará, autorizado a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 25.000. OOO,CO (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, por 
conta d·o Fundo de Ap~lo ao Desenvolvimento Social 
(FASl: 

Na página 895, 1.a coluna, no art. 2.0 do Projeto 
de Resolução n.0 7, de 1977, apresentado pela Comis
são de Economia como conclusão de seu parecer, 

Onde se lê: 
Art. 2.0 A operação de crédito a que se re
fere o artigo anterior, por força do disposto 
do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de ou
tubro de 1975, ambas do Senado Federal, ... 

Leia-se: 
Art. 2.0 A operaçã.o de crédito a que se re
fere o artigo anterior, por força do disposto 
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de ou
tubro de 1976, que modificou a Resolução 
n.0 62, de 28 de outubro de 1975, ambas do 
Senado Federal, ... 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER N,0 36/77 

Sobre contrato llc manutenção c :~.Ssistên
cia técnica de relógios "Dimep Tagus". 
A Subscretarla de Patrimônio solicita o pronun

ciamento desta Consultaria, sobre minuta de con
trato de prestação de serviços de manutenção e as
sistência técnica à rede de relógios "Dimep Tagus", 

,. 
' 

' ,I 
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óo Sena.do, apresentada por "Dim.as de Melo PI
menta S.A. - Indústria de Relógios", em renovação 
ao contrato extinto em 31-12-76. 

II. No documento apresentado estabelece-se o 
preço total de Cr$ 6.292,00 (seis mil duzentos e no
venta e dois cruzeiros), para o período de vigên
cia de 1 (um> a.no, de 1.0 de janeiro a 31 de dezem
bro de 1977. Esse preço seria pago em duas parcelas 
Iguais, sendo a primeira na data de assinatura do 
contrato e a última ao seu término. 

m. O Contrato é em tudo Idêntico ao anterior, 
que vigorou durante o ano de 1976, só se diferen
ciando no preço dos serviços contratados, que, ano 
passado, foi de Cr$ 4.400,00 (quatro mil e ·quatrocen
tos cruzeiros>, Inferior, portanto, ao agora pleiteado, 
em Cr$ 1. 892,00 (hum mil oitocentos e noventa e 
dois cruzeiros>. 

IV. O Ato n.0 9, de 1973, da douta Comissão Dl
retora, dispondo sobre as licitações para contratacão 
de obras e compras, é omisso quanto à licitação pa
ra contratação de serviços. Contudo, em seu artigo 
4.0 , parágrafo 6.0 , atribui ao Senhor Primeiro-Secre
tário a competência para dispensa de licitação, e man
da aplicar, através de seu artigo 10, em caráter com
plementar, as disposições dos artigos 125 a 144 do De
creto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

V. O Decreto-lei n.0 200, em seu artigo 126, pa
rágrafo 2.0 , autoriza a dispensa de licitação: 

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

"d) na aquisição de materiais, equipamentos 
ou gêneros que só podem ser fornecidos por 
produtor, empresa ou ·representante comercial 
exclusivos, bem como na ·contratação de servi
ços com profissionais ou firmas de notória es
pecialização." 

VI. Considera-se serviço especializado o de ma
nutenção de máquinas pelo seu próprio fabricante, 
como é a hipótese dos autos. Assim, o Senh·or Pri
meiro-Secretário poderá, a seu critério .. dispensar a 
licitação, com suporte nas disposições do artigo 126, 
parágrafo 2.0, letra d, do Decreto-lei n.o 200, de 1967. 

VII. Quanto à minuta apresentada, atende aos 
prlnclplo.s gerais dos contra tos do gênero, co:n as se
guintes ressalvas: 

a) O pagamento antecipado pela prestação de 
serviços, de que trata a Cláusula Sexta, refoge às 
normas da Administração. De acordo com a sistemá
tica consagrada pelo Decreto-lei n.0 200, de 1967. os 
serviços devem ser pagos mediante faturas em que 
seja atestada a sua efetlva prestação. 

b) A mesma Cláusnla Sexta, nos termos em que 
está redigida, e posta em confronto com o Item 2 da 
Cláusula Quarta, é contrária aos interesses do Senado, 
pois, recebendo a Contratada um pagamento anteci
pado de Cr$ 3.146,00 (três mil cento e quarenta e 
seis cruzeiros), se deixasse de prestar qualquer servi
ço a que se obrigara, estaria sujeito tão-somente ao 
pagamento da multa de Cr$ 629,20 (seiscentos e vinte 
e nove cruzeiros e vinte centavos>, Inferior ao adian
tamento ... 

Pelas razões expostas, entende esta Consultaria 
que, se o Senhor Primeiro-Secretário houver por bem 
dispensar a licitação, poderá ser celebrado o contra
to, modificando-se a Cláusula Sexta para o fim de 
se estabelecer que os pagamentos (mensais, bimes
trais, trimestrais ou semestrais), sejam feitos me
diante :~presentação das <:ompetentes !aturas, e ates-

tados, por quem de direito, a efetlva prestação dos 
serviços contrata.dos. 

Brasília, 6 de mala de 1977. - Paulo Nunes Au
gusto de Figueiredo, Consultor-Geral. 

COMISSAO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a 

Mensagem n.• 13, de 1977 (CN), que submete 
à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n.0 1. 502, de 22 de dezembro de 
1976, que "revoga o Decreto-lei n.0 1.425, de 
3 de novembro de 1975, que autoriza restitui
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
à TELEBRAS, suas subsidiárias, associadas e 
demais concessionárias dos serviços de telefo
nia". 

1." REUNIAO (INSTALAÇAOl, REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DE 1977 

As dezessels horas do dia dezessels de março do 
ano de ·mil novecentos e setenta e sete, no Auditório 
Milton Campos, presentes os Senhores Senadores 
Braga Júnior, José Samey, Helvídlo Nunes, Virg!llo 
Távora, Heitor Dias, Ruy Santos, Saldanha Derzl, 
Dirceu Cardoso. Gllvan Rocha e Itamar Franco e os 
Deputados Alacld Nunes, Jutahy Magalhães e Carlos 
Cotta, reúne-se a Comissão ·Mista incumbida de es
tudo e parecer sobre a Mensagem n.0 13, de 1977 
(CNl, que submete à deliberação do Congresso Na
clona! o texto do Decreto-lei n.0 1. 502, de 22 de de
zembro de 1976, que "revoga o Decreto-lei n.0 1.425, 
de 3 de novembro de 1975, que autoriza restituição 
do Imposto sobre Produtos Industrializados à 
TELEBRAS, suas subsidiárias, associadas e demais 
concessionárias dos serviços de telefonia". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Co
mum assume a Presidência o Sr. Senador Ruy San
tos, que declara Instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Se
nhor Presidente eventual, Senador Ruy Santos, es
clarece que Irá proceder a eleição do Presidente e 
Vlce-Preslàente. Distribuídas as cédulas o Senhor 
Presidente convida o Senhor Deoutado Carlos Cotta 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resul-
tado: · 

Para Presidente: 
Senador Gllvan Rocha . . . . . . . . . . 13 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
Para Vice-Presldente: 
Senador Teotônlo VIlela . . . . . .. . . . 13 votos 
Em branco . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presi
dente e Vlce-Presldente, os Senhores Senadores Gil
van Rocha e Teotônlo VIlela. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gll
va.n Rocha agradece a seus pares a honra com que 
foi distinguido e designa para relatar a Matéria o 
Senhor Deputado S!quelra Campos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pre
sente reunião, e, para constar, eu, Mauro Lopes de 
Sá, Assistente da Comissão, lavre! a presente Ata, 
que Ilda e aprovada é assinada pelo Senhor Presl
den te e demais Membros da Comissão e vai à publi
cação. 
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PresidBntet 39-Secretóriot 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Lide r 
Eurico Rezende 

Vico·Lideres 
Potrónio Portello (ARENA - PI) Henrique de Lo Rocque (ARENA- MA) Heitor Dias 

llji·Vice·Presidentet 

José Lindoso (ARENA- AM) 4!1-Secretóriot 

Renato Franco (ARENA- PAI 

Helvldio Nunes 
José Sarnoy 
Manos lello 

Oslres Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgllio Tóvoro 2ÇI. Vicc·Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secrotaf'iot 

Suplentes de Socrotóriot 

LIDIIANCA DO MDI 
IDA MINORIA 

Lide r 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29-Secretório: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Borboza 
Danton Jobim 

CCMISSO~S 

Diretor: José Soares de Oliveira Filko 

local: Anexo 11·- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SIIYIÇO DI COMIIIOII 'IIMANINTU 

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local. Anexo 11 - T 6rreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidenhtl Otair Becker 

Titularei Su,lentea 
ARENA 

1. Otair Becker 1. Dlnarte Mariz 

2. Benedito Ferreira 2. Saldanha Dorzl 

3. ltalivia Coelho 3. Mottos Le6o 

4. Paulo Guerra 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2, Evelásio Vieira 

A<.~isfcntc: Clciudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313 

Rouniàos: Tcrços·foiras, Os 10:30 horas 

local: Solo "Cio'.lis 8ovilcicquo"- Anoxo 11- Ramal 623 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- CAR 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice•Presidente: Evandro Carreira 

Titulare a 

1. Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Saldanha Cerzi 
2. José Sorney 
3, Otair Becker 

1, Evelcisio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente, Lêdo Ferreiro do Rocha- Romol312 
Reuniões1 Terças·feiras, às 10;00 horas 
Local; Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSlO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Daniel Krieger 
l9·Vice·Prosidontez Accioly Filho 
29-Vice·Presidentel leite Chaves 

Titularei 

1. Accloly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rozende 
5. Heitor Dias 
6. Helvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltollvio Coelho 
9 .. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1, Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércla 

Suplente• 
ARENA 

1 , Mattos Leão 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

MDB 
1, Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Assistente1 Maria Helena Bueno Brand6o- Ramal305 
Reuniões; Quartas-feiras, às 10;00 horas 
local; Sala "Clóvis Bevllócqua'' -Anexo 11 - Ramal 623 

,, ,. 
' 
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

Titular•• 

1, Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Dorzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Távora 

8, Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente, Ruy Carneiro 

Suplente• 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jose Sarnoy 

3. Braga Junior 

4. Altovir Loal 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306 

Reuniões: Quintas-feiras, às•lO:OO horas 

local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSAO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presidente, Vasconcelos Torres 

Titulare• 

1. Milton Cabral 

2. Arnon do Mollo 

3. José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5, Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinarte Mariz 

B. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MDB 

luplenteo 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3, Jose Sarnoy 

4. Oomfcio Gondim 

S, Jarbas Passarinhe 

1. Agonar Maria 

2. Orestes Quércla 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Reuniões: Quartas·folras, às 10t30 koras 

localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716 

COMISSliO DI aDUCAÇAO! CULTURA- (CIC) 
(9 membros) 

Titulare• 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidentet Evelósio Vieira 

Suplente• 
ARENA 

1. Helvldio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santas 
3, João Calmon 3. Arnon de Mollo 
4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 
S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 
1, Evelcisio Vteiro 1. Franco Montare 
2. Paulo Brossard · 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: C lei de Marie O. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões, Quintas-feiras, Os 10z00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

cor,,!SSi~\0 DI FINANÇAS- (CP) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente:' Paulc:i Brossard 

Vk~·Prcr.idt~nte: Oomfcio Gondim 

Titulare o 

1. Toat6nio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gone;alvcs 

i. Oomlcio Gonclim 

S. Helvldio Nu nos 

6. lenoir V a roa~ 

7. Mottos leão 

8, Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O. Tarso Outra 

11. Virgllio Távora 

12. Magalnoos Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Eveláslo Vioira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente, Càndido Hipportt- Roma I 676 

Reuniões: Quintas·felras, às 9:00 horas 

Suplente• 

1. Cattoto Pinneira 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Danlol Krioger 

S. Jose Gulomord 

6. Jose Sarney 

7. Saldanna Dorzl · 

1. Danton Joblm 

2. Dlrcou Cardoso 

3. Evandro Carreira 

loca h Sola "Clóvis. Bovilócqua11
- Anexo 11- Ramal 623 
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COMI5SAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CL5) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Orestes Quércia 

Titular•• Suplente o 
ARENA 

1. Jessé Freire 1. Braga Junior 

2. Ruy Santas 2. Virgilio Tóvora 

3. Lenoir Vergas 3, Osires Teixeira 

4. Jorbas Passarinho 4. Domicio Gondim 

S. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 

1. Franco Montara 1. Lózaro Barboza 

2. Orestes Quérda 2. Ruy Carneiro 

3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 1:00 horas 
Local: Solo "ClOvis Bevilcicqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSAO DI MINAS IINIIGIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Milton Cabral 
2. Oomício Gondim 
3. Arnon do Mel lo 
4. luiz Cavalcante 
5. Jarbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplente• 
ARENA 

1. José Guiomard 

2. Paulo Guerra 
3. Virgllio Tóvora 

MDB 
1. Gilvan Racho 
2. Franco Monto r o 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintas·foiros, às 10:30 horas 
local; Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSAO DIIIDAÇAO- (CI) 
(5 membros) 

Titulare• 

1. Helvfdio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Cerzi 

1. Dantan Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presldente: Helvldio Nunes 

Suplente o 
ARENA 

1. Virgllio Tóvora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dircau Cardoso 

Assistenta: Moda Corman Castro Souza - Ramal ·134 
Reuniõos: Quintas·feiros, às 12:00 horas 
locah Solo "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11- Rama1623 

COMISSAO DIIILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII) 

(1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mogalhàas Pinto 

1 '~~·Vice·Presidante: Saldanha Cerzi 

2'~~-Vice·Prasidante: Nelson Carneiro 

Titular•• 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Cerzi 

7. José Sarney 

8. João Colmon 

9. Augusto Franco 

1 O, Otto lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

Suplent•• 

ARENA 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Ca~telo·Branco 

3. Holvidio Nunes 

4. Dom leio Gandim 

5. Jarbas Pa~scrinho 

6. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Marco~ Freire 

2. Paulo Bro~sard 

3. Roberto Saturnino 

Assistente, Cdndido Hippertt- Romal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titulare o 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattete Pinheiro 

COMISSlO DI SAIJDI - (CS) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir leal 

Suplente• 

ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

2. ltallvio Caolho 

3. Oslres Teixeira 

4, Fausto Castelo·Branco 

5, Lourival Baptista 

MOB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistente: lôda Ferreira da Rocha - Ramal312 

Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas 

local: Solo 11Rui Barbosc"- Anexo 11- Ramais 621 a 716 
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COMISSAO DISIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

Titulare• 

1. Jos6 Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidenfet Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Tóvora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrai 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Faran 2. Dirceu Cardoso 

Assistentet Litda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuni~est Qucrtas·feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI SIRVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7mcmbro•) 

Titulare• 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filno 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanna Dcrzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Benjamim Farah 
Vice·Presidente: lena ir Vergas 

Suple .. t•• 
ARENA 

1. Alexandre Casto 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Leão 

MDB 
1. Oanton Jabim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramo is 621 e 716 

COMI55l0 DI TIANSI'OITIS, COMUNICAÇ015 
I OIIIAS I'UILICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Laurlval Baptista 
Vice·Presidente1 Alexandre Costa 

Titulare• 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
4. Mattas Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

Suplente• 
ARENA 

1. Oito lcnmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10,00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISS015 MISTAS, ISI'ICIAII 
I DIINQUIIIITO 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Localz Anexo 11- Térreo 
Telefone: 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nocional 
2)' Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfcu de Oliveira -Ramal 674; Clcidc Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mauro Lopo• de Sá- Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10:00 

10:30 

HORAS 

09:00 

10:00 

10:)0 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTllNTE 

C.T 
RUY BARBOSA RONALDO 09:00 
RDitlll.lB - 62.1. e 716 

C,F. 
CLOVIS BEVIr..ICQUA 

CANDIDO 
RWllOl - 623 

C,A,R, CLOVIS BEVIr..ICQUA 
RallUll - 623 

LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA 
Rnmai 8 .. 621 e 716 

SON!A 

C,A, CLOVIS BEVIr..ICQUA Cr..IUDIO C,E,C. CLOVIS BEVIr..ICQUA CLEIDE 
RallUll - 623 COSTA 

10:00 RallUll - 623 

S A L A S 
c.n.P. RUY BARBOSA RONALDO 

QUAI!rA ASSISTENTE Ramais .. 621 e 716 

c.s.N RUY BARBOSA LEDA 10,30 C,M,E. CLOVIS BEVIr..ICQUA RONALDO 
Ramais .. 621 e ';'::.6 Ramal - 623 

c.c.J. CLOVIS BEV!r..ICQUA MARIA C,L,S, CLOVIS BEVIr..ICQUA DANIEL 
Rumal - 623 l!BLENA 11:00 

RallUll - 623 

c.n.E. RUY BARBOSA CANDIDO c.s. RUY BARBOSA LEDA 
REUDrila - 621 o 716 Ramais .. 621 o 716 

O,E, RUY BARBOSA DANIEL 12100 c.n. CLOVIS BEVIr..ICQUA MARIA 

Ramu1u - 621 o 716 RWllOl - 623 CARI4llM 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 52• SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para 

cargos cujo prm'imento depende de sua prêl'ia aquiescência: 

N• 80(77 (n• 135(77, na origem), relativa à escolha do Sr. 
Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Equador. 

N• 81/77 (n• 136(77. na origem), relativa à escolha do Sr. 
Paulo da Costa Franco, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a funçào de Embaixador do Brasil 
junto à República do Líbano; e 

N• 82(77 (n• 142/77, na origem), relativa à escolha do Sr. 
Jorge D'Escragnolle Taunay, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a funçào de Embaixador do 
Brasil junto it República do Panamá. 

1.2.2- A•lso do Ministro de Estado da Educação e Cultura 

N• 327(77, informando que determinou a alocação de recur
sos adicionais ao Programa de J9 e 211 Graus, a lim de assegurar a 
continuidade da bolsa aos alunos que lograram obter u conclu
são do J9Gruu. 

I .2.3 - Parecer 

Rt'./t.•n•mt• â seguint~ matéria: 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cümara 
n•• 1J'i, de IY71l (n'' 2.554-11/76, na Casa de origem) que dispõe so
hrt.! l.'llll~Í!!Il~lt;tlcs cm l'olhu de pagamento dt: scrvidort:s civis, ati· 
vns l! inativos, da Administração Federal dirct~l c das autarquias 
fcdcr:d ..... c di~ nutras pmvillêndns. ( Rcdactlo do vencido, pura o 
1 urno suplcrncntilr.) 

1 .2.4- Comunlcaçiio du Presldênclu 

- Convocucüo de sessão extruordinúria do Sem1do Fedcrul, 
a realilar-se hoje, :ls 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Diu 
que designu. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR AGENOR MARIA - Palestra proferida pelo 
Engenheiro Sebastião Barreto Campelo sobre a problemática 
norUcstin:t. Dcfcs:1 dus Bancadas nordestinas, tendo Cm vista 
críticas contidas na referida palestra, sobre sua atuaçào no 
atendimento das reivindicações daquela região. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder -
Considerações sobre o discurso proferido cm recente sessão pelo 
Senador Virgllio Távora, na parte referente ao conjunto das inter
venções ocorridas em numerosas entidades de nosso sistema 
nnanceiro. Defesa da formação de uma CPI para estudo do sis
tema nnanceiro do País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

....,. Requerimento n• 63/77, dos Srs. Senadores HenriAue de 
La Rocque e Ruy Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Sen:tdo Federal, do :trtigo sob o título "A LiÇão Exemplar do 
Conde Pereira Carneiro", de autoria de Josué Montello. Apro
•ado,.após usarem da palavra no encaminhamento de sua vota
ção os Srs. Senadores Henrique de La Rocque e Nelson Carneiro. 

-Projeto de Lei dn Câmara n• 79/76 (n• 64-C/75, na Casa 
de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 20 do Código 
de Processo Penal - Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 
1941. Discussão adiada para a sessão de 8 de junho vindouro, nos 
termos do Requerimento n• 115(77. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31(76 (n• 65-A, de 
1976, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede 
Ferroviária Federal S.A. e de su:ts subsidiárias, relativas ao exer
cício de 1970. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 131(74, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que disciplina grana c uso de siglas e abre
viaturas. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 134/76, de autoria do Sr. 
Senador Otair Beckcr, que faculta uo empregado do sexo femi
nino sacar os depósitos de sua conta vinculada do Fundo de 
G:trantiu do Tempo de Serviço, nu hipótese que indica. Apro
vado, cm primeiro turno. 
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR V/RG!L/0 TÁVORA- O funcionamento do 
open market, face a criticas formuladas ao sistema pelo Sr. Ro· 
berto Saturnino. 

SENA DOR PAULO BROSSARD- Situação politico·insti· 
tucional do Pais e as· recentes reformas politicas baixadas pelo 
Senhor Presidente da República, durante o recesso do Congresso 
Nacional. 

SENA DOR JOSE SARNEY, pela Liderança- Resposta ao 
discurso do orador que o .antecedeu na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apoio à aprovação 
de emenda ao projeto de lei, em tramitação no Congresso, que ex· 
tingue o SASSE, a fim de garantir o aproveitamento, na Caixa 
Econômica Federal, dos servidores daquele órgão. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Convênio assinado 
entre os Ministérios da Agricultura e da Saúde, objetivando a 
concretização do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

:Z- ATA DAS3•SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1977 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

:Z.2.1 - Requerimento 

N• 116/77, de autoria do Sr. Senador Otair Becker, solici· 
tando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota publi· 

cada no Jorn1l do Brasil, de 10 do corrente, sob o titulo "Lucidez 
e Coragem", 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men· 
sagem n• 63/77 Cn• 98/77, na origem), pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. David 
Silveira da Mota Junior, Ministro de Primeira Classe, da Car· 
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela. Apreciado em sessio se
creta. 

2.4- DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Restabelecimento do 
instituto da estabilidade do trabalhador, como meio de solucio· 
nar fraude na retirada do depósito do FGTS. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN· 
TERIORES 

-Do Sr. Senador Paulo Brossard, proferido na sessão de 
6·5·77. ' 

-Do Sr. Senador Paulo Brossard, proferido na sessão 
de 9·5·77. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DJRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 51• SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8t Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E AMARAL PEIXOTO 

.:1s I< /IOR.4S f.' .W MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSIIS. S/:',\',.fiJORf.'S: 

Adalhcrtn Sena - José Lindoso - Renato Franco - Alexan· 
drc Cnstn - Henrique de La Rocque - José: Sarney - Helvidio 
Nunes- Petrõnio Portellu- Mauro Benevides- Virgilo Távora
Wi lsPn C luncalvcs- Agcnor Muriu - Dinurte Mariz - Domício 
Gunuim - Ruy Curneiro - Murcos Freire- Gilvan Rocha -
l.nurivnl auptistn - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
He1emle- Amaral Peixoto- Roberto Suturnino- Danton Jobim 
- Nclsnn ( 'urncirn- ltnmar Franco- Magalhães Pinto- Orestes 
()ucrcin - Os ires Teixeira - ltnlívio Coelho- Saldanha Derzi -
Leite nuvcs- Evelúsin Viciru- O tu ir Bcekcr- Paulo Brossurd. 

O SR. PRESIDENTf,: (Petrônio Portelln) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimcntal, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

lõ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a es· 
colha dt• nomes Indicados para cargo.r cljjo provimento depende de sua 
prévia aquiescência. 

MENSAGEM N• 80, DE 1977 
(n• 135/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o urtigo 42 (item III) da Constituição e 
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezem· 
bro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ronuld Leslie 
Moracs Small, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Equador. 

Os méritos do Embaixador Ronald Leslie Moraes Small, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam du anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 9 de maio de 1977.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae: 
Embaixador Ronald Leslie 
Moraes Smull. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 
1930. Bacharel em Direito pclu Faculdade de Direito da Pontiflciu 
Universidudc Católica do Rio de Janeiro. Diplomado pela Escola Su· 
perior de Guerra, 1966. Diplomudo pelo Instituto Rio·Branco, no 
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Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Curso de Treinamento e 
Aperfeiçoamento para Chefes de Setorcs de Promoção Comercial, 
1972, 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1954, 
Secretário da Comissão Consultiva do Trigo do Minist~rio 
das Relações Exteriores, 1954a 1956. 
Assessor do Ministro de Estado na Reunião da Seção brasi· 
!eira da Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos Aires, 
1956. 
Ã disposição da Embaixada cm Montevidéu na elaboração 
das bases para um Acordo de fornecimento de trigo, 
Uruguai, 1956. 
Auxiliar.do Secrctário.Ocral, 1956. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores na 
Comissão Consultiva do Trigo, do Minist~rio da Agricul· 
tura, 1957. · 
Membro da Dclcgaçi!o do Brasil à XII Sessão da Assembléia· 
Geral das Nações Unidas (ONU), Nova lorquc,l957, 
Membro da Delegação do Brasil à XXVI Sessão do Conselho 
Econômico c Social das Nações Unidas (ECOSOC), Nova 
Iorque, 1957. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 
1958, 
Segundo-Secretário da Delegação cm Genebra, 1958 a 1961. 
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à Conferência 
Internacional do Trigo, Genebra, 1959. 
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à Reunião da 
Junta Executiva do Fundo Internacional de Socorro à lnfân· 
cia (FISI), Genebra, 1959. 
Membro da Delegação do Brasil à Conferência de Pie· 
nipotenciiírios sobre eliminação da apatrldia, Genebra, 1959. 
Delegado do Brasil à VIl Sessão da Comissão de Indústria 
Carbonífera da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), Genebra, 1959. 
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à XLIII Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho (OIT), Genebra, 
1959. 
Dclcgado·Suplcntc do Brasil à XXII Conferência Interna· 
cional sobre Instrução P6blica, Genebra, 1959. 
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil às XXVI c 
XXVII Sessões do Conselho Internacional do Trigo c à 
Conferência dos Palscs Signatários do Acordo Internacional 
do Trigo, Londres, 1959. 
Membro do Grupo de Trabalho sobre a Adesão da Polônia 
uo Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras c 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 à 11 Sessão do Comitê 
Executivo do Programa do Alto Comissariado das Nações 
Unidas pura Refugiados (ACNUR), Genebra, 1959. 
Membro da Delegação do Brasil à XVI Sessão do GATT, 
Genebra, 1960. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Washington, 1961 a 
1963. 
Observador do Brasil na Conferência sobre Peixe c Nutrição 
da Organização das Nações Unidas pura a Alimentação c 
Agricultura (FAO), 1961. 
Observador do Brasil na Conferência ad hoc sobre controle 
de Febre Aftosa, Argentina, 1962, 
Dclegudo do Brasil nas XXI c XXII Sessões Plenárias do 
Comitê Consultivo Internacional do Algodão (CCIA), 
Washington c Nova Delhi, 1962 c 1964. 

Estagiário no Serviço de Expansão c Propaganda Comercial 
(SEPRO), Washington, 1962. 
Segundo-Secretário da Embai~ada no Panamá, 1963. 
Promovido a Primciro-Sccretârio, 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 Governa· 
dores do Banco lntcramcricano de Desenvolvimento (BID), 
Panamá, 1964. 
Membro da Missilo do Brasil de preparação da !I Confcrên· 
cia lntcramcricana E~traordinária (CIE), Rio de Janeiro, 
1964, 
Encarregado de Negócios no Panamâ, 1963, 1964 c 1965. 
Membro da Missão Especial às Solenidades 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 América Setentrional, 1967 a 1968. 
Titulo de Conselheiro, 1968. 
Participante da III Reunião de Coordenação da Promoção 
Comercial do Brasil nos Estados Unidos da América, 
Washington, 1967, 
Conselheiro da Embaixada cm Praga, 1968 a 1971. 
Membro da Delegação do ·Brasil às III c IV Sessões da Junta 
de Desenvolvimento Industrial da Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), Viena, 
1969. 
Encarregado de Negócios, cm Praga, 1969 c 1970. 
Participante do Seminário Internacional para ·Diplomatas, 
Salzburgo, 1970. 
Cônsul-Adjunto em Nova Iorque, 1971 a 1973. 
Chefe do SECOM no Consulado.Qcral cm Nova Iorque, 
1971 a 1973. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1972. 
Cônsui·Geral cm Hong-Kong, 1973 a 1975. 
Embaixador cm ~1aputo,l975. 
Embaixador cm Lcsoto, cumulativamente, 1975. 

O Embaixador Ronald Lcslic Moracs Small. nesta data, 
encontra-se no excrc!cio de suas funções· de Embaixador do Brasil 
junto~ República l'opular de Moçambique. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 2 de maio de 
I 977. - Seralo de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 81, DE 1977 
(n• 136/77, na orl1em) 

Excelcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição c 

nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dczcm· 
bro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Paulo da Costa 
Franco, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Llbano. 

2. Os méritos do Embaixador Paulo da Costa Franco, que me 
induziram a cscolhê·lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores, 

Braslliu, cm 9 de maio de 1977.- Ernesto Gelsel. 

Curr!cu!um Vltae: 
Embaixador Puulo du 
Costu Franco. 

INFORMAÇÃO 

Nascido cm Juguarilo, Rio Grande do Sul, 10 de novembro de 
1923. Curso de Prdtlcu Diplomãticu, do Instituto Rio-Branco. 
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Cônsul de Terceira Classe, por Concurso, 1945. 
No Serviço de Documcntnção, 1946. 
Vice·Cônsul em Londres, 1948 a 1950. 
Terceiro-Secretário da Legação em Hclsinki, 1950 n 1952. 
Encarregado de Negócios cm Hclsinki, 1950, 1951 c 1952. 
Terceiro-Secretário da Embaixada cm Bonn, 1952. 
Promovido a Segundo-Secretário, por antigUidade, 1952. 
Segundo-Secretário da Embaixada em Bonn, 1952 a 1954. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político, 1955 a 1956. 
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 
Segundo-Secretário da Embaixada em Viena, 1957 a 1959. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do 
Presidente do Peru, 1956. 
Membro da Delegação do Brasil à 11 Conferência-Geral da 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Viena, 
1958. 
Observador do Brasil junto à Reunião dos Pulses da Área de 
Conversibilidade Limitada, Londres, 1959. 
Segando-Secretário da Embaixada em Tel Aviv, 1959 a 1961. 
Encarregado de Negócios cm Tel Aviv, 1960. 
Segundo-Secretário da Embaixada no México, 1961. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por antigUidade, 1961. 
Primeiro-Secretário da Embaixada no México, 1961 a 1962. 
Encarregado de Negócios no Mésico, 1961 a 1962. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1962 a 1963. 
Título de Conselheiro, 1962. 
Representante do Brasil na Reunião dos Chefes dos Sctores 
Culturais dos Ministérios das Relações Exteriores c da 
Educação dos Países Membros da OEA, Washington, 1963. 
Cônsul cm Berlim. 1963 a 1968. 
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1968 a 1969. 
Ã disposição do Cerimonial durante a visita da Rainha da 
Inglaterra, 1968. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1968. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Europa Oriental e Ásia, 1969. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1969 a 1970. 
Cônsul-Geral cm Assunção, 1970a 1972. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Tôquio, 1972 a 1974. 
Delegado Suplente do Brasil à XXVII Sessão da Assembléia· 
Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1972. 
Encarregado de Negócios em Tóquio, 1973 e 1974. 
Embaixador em Daca, 1975. 

O Embaixador Paulo da Costa Franco, nesta data, encontra-se 
no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Bangladesh. 

Secretaria de Estado das Rolaçilcs Exteriores, em 29 de abril de 
1977.- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.). 

MENSAGEM N• 82, DE 1977 
(n' 142/77, na origem) 

E.,celcntíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) du Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Minis· 
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Emhaix:~dor do Brasil junto à República do Panamá, nos ter· 
mos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 
1972. 

2. Os méritos do Embaixador Jorge D'Escragnollc Taunay, 
que me induziram a escolhê-lo pura o desempenho dessa clcvudu run
çüo, constam da anc'xa informaçiio do Ministério das Relações Ex te· 
ri ores. 

llrasllia, cm 9 de maio de 1977.- Ernesto Gclscl, 

Currlculum Vltnc: 
Embaixador Jorge 
D'Escrugnollc Taunuy: 

INFORMAÇÃO 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 
1917. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso de Prática 
Consular. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943. 
Assessor da Comissão Preparatória das Comemorações do 
Centenário do Barão do Rio-Branco, 1944. 
Membro da I Comissão Técnica de Geografia do X Congros· 
so Brasileiro de Geografia, Rio de Janeiro, 1944. 
Chefe do Arquivo Histórico, 1945. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estudo, 1946. 
Sccreti~rio, interino, da Comissão de Estudos de Textos da 
História do Brasil, 1946. 
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do Pre
sidente da Argentina, 1946. 
Vicc·Cônsulem Paris, 1947 a 1949. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 
1949. 
Segundo-Secretário da Embaixada em Copenhague, 1949 a 
1952. 
Encarregado de Negócios em Copenhague, 1950 e 1951. 
Membro da Delegação do Brasil à VI Sessão da Assembléia· 
Geral das Noções Unidas (ONU), Paris, 1951. 
Secretário do Conselho de Imigração c Colonização, 1952. 
Membro da Comissão de Estudos de Textos de História do 
Brasil, 1952 e 1960. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estudo, 1953. 
Membro do Conselho de Imigração e Colonização, 1953. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores junto à 
Comissão de Localização da Nova Capital Federal, 1953. 
Ã disposição do Conselho de I migração e Colonização para 
estudos c plunejamento de projetas de imigração e coloni
zação, 1953. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1953. 
Primeiro-Secretário da Embaixada no México, !954 a 1956. 
Encarregado de Negócios no México, 1954 e 1955. 
Dcleg:Jdo da Associação de Pais de Família do Brasil junto 
ao 11 Congresso de Pais de Família, México, 1955. 
Delegado do Brasil à VI Assembléia Pan-Americana de 
Geografia e História, México, 1955. 
Primciro·Secrctário da Embaixada em Buenos Aires, 1956 a 
1957. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Lima, 1957 a 1959. 
Enc:~rrcgado de Negócios em Lima, 1958. 
Chefe, substituto. da Divisão Cultural, 1959. 
Ã disposiçiio do Presidente do Mi:xico, em visita ao Brasil, 
1960. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores na 
Comissão de Acordos Culturais, 1960. 
Consultor Culturul da Comissão Permanente para a Apli· 
caç<Jo do Trabalho de Amizade c Consulta entre o Brasil c 
Portugai(CTAP),I960. 
Membro da Comissão Organizadora da VIl Assembléiu-Gc
rul do Instituto Pan·Amcricano de Geografia e História, Rio 
dcJ:~nciro, 1961. 
Chefe d:1 Divisão de lmigrução, 1961. 
Membro d:1 Comissão de Revisão do Regulamento de Pas· 
"'portes. 1961. 
Delegado do Brasil à XVII Sessão da Comissão Executiva e 
XIV Sessão do Conselho do Comitê lntcrgovcrnamcntal pa· 
ra as M igraçilcs Europóias (C I ME), Genebra, 1961. 
Representante do Ministério dus Rclm;õcs Exteriores no 
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Grupo de Trabalho do Ministério da Agricultura para exame 
de dirctri>.cs de ação para estabelecimento de politica agríco
la no Brasil, 1961. 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1961. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1% I. 
Cônsul-Geral cm Barcelona, 196~ a 1963. 
Cúnsul-Geral cm Montevidéu, 1964 a 1966. 
Chefe da Delegação do Brasil à Rcuni1io dos Países Latino· 
Americanos membros do Comitê lntcrgovernamental para 
!VI i c rações Européias (CIM E), Montevidéu, 1965. 
Mi~istro Plenipotenciário em Pretória,l966 a 1969. 
Representante do Brasil na Celebração da Independência da 
República de Botswana, 1966. 
Representante do Brasil na Feira de Joanesburgo, 1967. 
Representante do Brasil na Celebração da Independência da 
República de Lesotho, 1967. 
Reprosentunte do Brasil na Celebração da Independência do 
Reinado da Swazilandia, cm 196M. 
Chcfodo Cerimonial da Presidência, 1969 a 1973. 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 
1970. 
M cmbro da Comitiva do Presidente da República no Encon
tro com o Presidente do Paraguai, por ocasiuo da Inaugura
ção da ponte sobre o rio Apa, Bela Vista, 1971. 
Membro da Comitiva do Presidente da República no Encon· 
tro com o Presidente da Colômbia, Lctícia, 1971. 
Membro da Comitiva do Presidente da República ao Encon· 
tro com o Presidente da República da Venezuela, Santa Ele
na de Uiarên, 1973. 
Embaixador do Brasil junto à República do Li bano, 1974. 
Embaixador do Brasil junto ao RcinQ Haxemita da Jordânia, 
cumulativamente, 1974. 
Ordem do Rio-Branco, Grã-Cruz, Brasil; Ordem do Cristo e 
Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portugal; Rubcn Dario. 
Grit-Cru>.,·Nicarâgua; Francisco de Miranda, Grã-Cruz, Ve
ne>.uela: Solano Lopes, Grã-Cruz, Paraguai; Ordem de 
Mavo, Gr1i-Cruz. Argentina: Ordem do Mérito Naval, Gran
de Óficial, Brasil; Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, 
Grande Oficial, Brasil; Ordem dei Sol, Comendador, Peru; 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil; Ordem 
do Mérito do Trabalho, Comendador, Brasil; Ordem de Mé
rito, Oficial. Peru: Ordem de Dancbrog, Cavalheiro, Di· 
namarca; Medalhas: do Rio-Branco, de Ruy Barbosa, de 
Tamandaré, do Santos Dumont, do Pacificador, Brasil. 

O Embaixador Jorge D'Escragnollo Taunay, nesta data, encon
tra-se no exercício do suas runções do Embaixador do Brasil junto à 
República do Líbano. · 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 2 de maio de 
1977.- Sergio do Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Cm111:r.rão de Relações E.weriores.) 

AVISO 

Do Sr. Ministro da Educação e Cultura, nos .H•guilltt.'S lermos: 

Aviso n~' 3:!7 
Em 9 de maio de 1977 

Senhor Presidente: 
Tenho o pruzcr de informar n Vossa Excelência que determinei a 

alocução de recursos adicionais ao Programa de 111 c 211 gruus, a lim 
de assegurar a continuidade da bolsa aos alunos que lograram obter 
a conc\usrin do 111 gruu. 

Solicito, pois, a Vossa Excelência a gentilc7.a lic comunicar esta 
rcsoluçüo aos ilustres membros dcssu Casa. 

Na oporlllniUadc, rcitcrl) a Vossa Excclênda protestos de 
apreço.- Ney Brogo. 

PARECER 

PARECER N• 180, DE 1977 
Do Comissão do Redoçíio 

Rodaçiio do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senodo oo Projeto de Lei da Climaro no 99, de 
1976 (n' 2.554-B/76, na C••• de origem). 

Relator: Senador Vlrgmo Távora 
A Comissão apresenta a redução do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 99, de 1976 (n' ~.554-B/76, na Casa de origem), que 
dispõe sobre consignações cm folha de pagamento de servidores 
civis, ati vos e inativos, da Administração Federal direta c das autar
quias redcrais, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, em lO do maio de 1977.- Adalberto Seno, 
Presidente- Virgmo Távora, Relator- Helvídio Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 180, DE 1977 

Redução do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado oo Projeto do Lei da Câmara n' 99, de 
1976 (n• 2.554-B/76, na Casa de o;igem). 

Substitua-se o Projeto pélo seguinte: 

Dispõe sobro consignações cm folha de pogamonto de servi
dores civis, 11tivos c inativos, da Administração Federal direta e 
das autarquias federais, c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• As consignações cm folha do pagamento dos servidores 

civis, ativos e inativos, da Administração Federal 'direta e das 
autarquias rcdcrais são classificadas em: 

I -obrigatórias; c 
11- facultativas. 
§ I' As consignações cm favor do Poder Público 

consideradas prioritárias. 
§ ~· O regulamento desta lei relacionará as consignações 

obrigatórias c as racultativas. 
Art. 211 Sem prévia averbação, nenhum desconto poderá ser 

crctuado cm folha de pagamento. 
Art. 3• Fica instituída a Folha-Padrão de Retribuição dos 

servidores civis, ati vos e inativos. 
Parágrafo único. A Folha-Padrão de Retribuição obedecerá a 

modelo padronizado pelo órgão próprio do Poder Executivo c sua 
adoção é obrigatória para todos os órgãos da Administração Federal 
di rota c autarquias federais. 

Art. 4• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicaçilo. (Pausa.) 

Através da Mensagem n• 63, do 197i, o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor David Silveira da 
Mota Junior, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República du Venezuela. 

Para :1 apreciação da matí:ria, a Presidência convoca sessão 
cxtraordinitria a rculizur-so hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (l'ctrônio Portella) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a p:tlavru ao nobre Senador Agcnor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prddcnte, Srs. Senadores: 

Recebi uma documentação do ContrQ de Estudos do Nordeste e 
não pos!:o deixar de trazer ao conhecimento da Casa, do Governo e 
da Naçiio, a preocup;:çào do CENOR. Passo, portanto, a ler a pales· 
tru do Engenheiro Sebastião Barreto Campello, u respeito da 
problcm'ttica nordestina. 
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Diz o EngenhciroSebustiUo Barreto Cumpello: 

"Permitam-me iniciar esta palestra, com a ulirmuçào. à 
primeira vista paradoxal, de que o problema nordestino não 
se resume ao fenômeno das secas. Sem dúvida é ele um 
componente do problema, porém, não creio que seja o princi
pal, nem mesmo a causa mais importante do dramático fenô
meno do êxodo de retirantes. O problema desta Região é 
conseqUência de uma estrutura frágil e de uma organização 
social arcaica. A fragilidade econômica da Região decorre 
das transferências feitas, por mais de um século, de capitais 
do Nordeste pura o Centro Sul, transferénciu esta feita sem 
que a nossa classe política sequer tomasse consciência dela. 
Sem querer me alongar muito, numa matéria que foge ao 
conteúdo deste seminário e · que já foi denunciado 
anteriormente por mais de uma vez, chamo a atenção para o 
fato de que na atualidadc ainda persistem as seguintes 
sangrias na nossa economia: a alíquota interestadual do 
I CM, que este ano estará transferindo mais de três bilhões de 
cruzeiros do Nordeste para o Centro Sul; o comércio triangu
lar que nos obriga a vender a nossa produção a preços 
competitivos e a adquirir as nossas necessidades, a preços 
alfandegariamente protegidos e que nos custará, este ano, 
mais de oito bilhões de cruzeiros; -poderíamos comprar um 
galaxie por US$ 3.500, mas, somos obrigados a pagar USS 
12.000- e o sistema bancário cujo controle é, nu sua quase 
totalidade, situado no Centro Sul e que aplica as disponi
bilidades em favor dos interesses daquela região. Assim, a 
nossa fri1gil economia, instavelmente organizada e socialmen
te deficiente, se desmorona com qualquer fenômeno adverso 
que a perturbe. Acidentes adversos existem em qualquer 
agricultura mundial, entretanto, havendo outras opções de 
trabalho, a população rural consegue superar os períodos de 
crises, com maior ou menor prejuízo, até que volte à 
normalidade atmosférica. Tanto isto é verdade que a última 
geada puranuense, cujos prejuízos se desdobrarão nos prô· 
ximos cinco anos, não provocou qualquer êxodo rural, 
porque lá o rurícola capitalizado pôde superar a fase adver
sa, inclusive porque a pequena indústria, existente no interior 
paranuense, absorveu a parcela mais marginal da população 
atingida, No aspecto social, lá também, há um número muito 
maior de proprietários rurais, o que estimula os inves
timentos na terra, que permitem superar, com menos 
prejuízos, a época adversa. 

Pode-se constatar isto, com o exemplo da última 
estiagem. As áreas mais atingidas por flagelados - como 
lrecê (BA) e Ouricuri (PE) - não têm qualquer outra 

atividade produtora. Enquanto isso Pedra (AL), Espirita 
Santo (PE) e Petrolina (PE), cidades situadas nas vizinhanças 
das já citadas, porém, com utividade extraliva mineral ou 
industrial, pouco sofreram. Numa macrovisão, verifica-se 
que Pernambuco, que tem parte do seu sertão com uma preci· 
pitação pluviométrica abaixo de 400mmjano (Anexo I), 
tendo quase toda a sua região sem i-árida com 400f600mm e 
com uma pequenlssíma parcela entre 600f800mm, sofre 
muito menos os efeitos das secas que o Ceará, cujo território 
scmi-ilrido tem uma parcela de sua área com precipitação 
pluviométrica entre 600/SOOmm, por ano, tendo a sua grande 
maioria entre 800/I.OOOmm e algumas áreas, significativas cm 
extensilo, com a excelente precipituçilo compreendida entre 
1.000/ 1.200mm. A razão disto é: que Pernambuco, por razões 
históricas, é um Estudo muito mais industriulizudo e 
capitalizado do que o Ceará e tem uma estrutura cconômica 
mais forte e várias opções de emprego. 

A estrutura social da Regii1o, também, tem sua parcela 
de culpa no êxodo rural, pois predominando o latifúndio, 
onde se pratica a pecuária, e permitindo os proprietários, que 

os trabalhadores rurais pl:mtem cereais e outras lavouras de 
curto ciclo, para deixar a rama para alimentar o seu gado, os 
rurícolus não se sentem estimulados, por não serem proprictil· 
rios, a utilizar técnicas de defesa do solo c de rcscrvaçõo hídri
ca, as quais exigem muito dispêndio de mão-de-obra. Deste 
modo, trabalhando praticamente três a quatro meses por 
ano, sem qualquer outra opção de trabalho, basta uma 
estiagem de alguns meses para deixá-los lotulmente desampa
rados. 

Os Efeitos da Evaporação 

Outro ponto, à primeira vista desconcertante, no sertão 
nordestino, é que a sua precipitação pluviométrica média 
(700mmjano) é bastante superior a da maioria das regiões 
semi-áridas do mundo e até mesmo superior a regiões 
consideradas climaticamente satisfatórias. O sertão de 
Pernambuco, um dos mais secos do Nordeste, com a média 
de 630mmfano, está bastante acima dos 150mmfano do 
cinturuo seco africano - constituído da Mauritânia, Scnc· 
gal. Mali, Níger, Tchad, Alto Volta e Sudão- c dos 300mm 
do Novo México e Arizona, nos Estados Unidos. Hil, 
mesmo, vários países europeus cuja precipitação pluviométri
ca média é de 600mmjano e que não são considerados semi· 
áridos. O problema toma outra conotação, no entanto, 
quando comparamos a evaporação. Da água precipitada no 
Nordeste somente 6,5% é retida no solo, sofrendo o restante a 
evapo-transpiração, enquanto na Europa, 42% permanece no 
solo. Aqui, a forte insolação e os constantes ventos alísios 
provocam esta intensa evaporação. Assim, podemos 
concluir que seria passivei amenizar muito a situação do 
nosso sertão, se combatêssemos a ação dos ventos c a incidên· 
cia dos raios solares. 

Sem pretender me arvorar em técnico agrícola, assunto 
de que não tenho qualquer conhecimento, gostaria de lem
brar algumas idéias que me ocorreram, quando fiz um curso 
de irrigação no "Salt River Project", no Arizona. Neste 
Estado c em Ncw Mexico, partindo do principio de que a 
irrigação é uma técnica cara, os fazendeiros americanos 
passaram a dotar, mais extensamente, as técnicas de lavoura 
seca (Dry Farm), técnicas essas já aplicadas nu Austrália. 
Consiste, na realidade, em reter no solo a umidade provenien
te da precipitação pluviométrica. Para isso, utilizam várias 
técnicas simples, tais como cavar sulcos no solo, segundo 
curvas de níveis, para que as águas infiltrem-se por eles; 
cobrir o solo com gravetas e folhas para diminuir a evapora
ção; passar o arado após cada chuva, cobrindo a terra molha
da; plantar árvores que criem barreiras contra a uçào do 
vento, etc. O cientista Guimarães Duque, a quem rendo 
minhas homenagens pela sua dedicação e competência, 
estudou e adaptou ao Nordeste estas técnicas, preconizando 
uma cobertura vegetal aérea com algaroba c plantas scrôfilas 
frutíferas e, no solo, gramíneas e palmas para a pecuária, no 
que ele chamou de cultura de dois andures! O lnfaol utilizou 
os estudos de Guimarães Duque com surpreendentes resulta· 
dos. 

A lrrlgaçiio 

Sem dúvida a irrigação pode ser umu soluçilo, pura us 
regiões secas, em determinadas condições favoráveis, de 
topogruna c de reservação hldrica. Aceita esta premissa, o 
Nordeste deveria receber um tratamento prioritúrio da 
U niUo, neste campo, pois aqui estilo as maiores ilrcas scmi
Íiridus do Pufs, com uma conccntrnçilo demogrúficu aprcciú
vcl. Entrctunto, tul nilo vem se dando, em virtude da fragilida
de da nossa reivindicução politica, conforme podemos 
constulllr pelos 5eguintes exemplos: 

Aluai mente 65% du dr~a irrigada do Brusil encontram-se 
no Rio Grunde do Sul. 
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Até na previsão climatológica, que deveria ser maior no 
Nordeste, vcrilica-sc o contrário, conforme pode-se observar 
pelo niuncro de estações meteorológicas cm funcionamento 
no Pais (Anexo li). Em Minas Gerais, constatamos a 
existência de 42 estações, cm Siio Paulo 39 c no Rio Grande 
do Sul 25, enquanto que no Cear<• estão instaladas 12, no Rio 
Grande do Norte 6, cm Pernambuco li c cm A lagoas 2. 

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
que todos associam ao Nordeste, entre 1971 c 1974 perfurou 
cm Minas 3H4 poços tubulares (Anexo Iii), enquanto que no 
Rio Grande do Norte perfurou III, na Paraíba 211 e cm 
Pernambuco 96. O único Estado do Nordeste, cujas perfura-
4.;tn!s fontm maiores Uo que 1:111 Minas, foi o Ccmá. Ressalte
se ~1uc ~~m~Ui:1 d:1 precipitação pluviométric:t cm Minas é de 
1.300 mm/ano. 

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco - CODEV ASF -cuja imagem está ligada, Iam· 
bi:m, ao Nordeste, deverá irrigar cm Minas Gerais, ati: 1979, 
mais de 346.000 hu (Anexo IV), enquanto que cm Pernambu
co só se irrigariio 48.133 ha, 9.000 ha em Alagoas e Sergipe e 
136.000 hu na Bahia, ou seja, só cm Minas irrigará quase 
duas vezes o lotai do resto do Nordeste. 

No momento. o Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento cslú implantando o Projeto CAMAQUÀ, no 
Rio Grande do Sul, que irrigará 96.834 hectares de terra, 
tornando-se csl•: projeto, juntamente com o Juiba (MG) c o 
Paracatu (MG), nos três maiores projetas de irrigação do 
País c, sintomaticamente, todo~: três estão situados fora do 
Nordeste, 

Conclusão 

Tcmo~ :tpnntmlo vitrias causus rr.:spons(tvcis pela nossa 
pohn.!/il, muit:1s Lld:1s, LJUL: dcmonstr:1m um tratamento 
di~~:rimilwt~·lrin c injusto dtl Unino ~:m rclaçiio uo Nordeste. 
Entrct:ullo, ntw se Jevc ~:onduir quc a culpa cabe ao Centro
Sul. tJlH: vcm prm:untiH.Io nos csrnngar. Na rcitlidudc, os 
nllp:alns somos 11th, que n;io temos sabido defender os nos
.,os direitos. A nossa rcprt:scntm;üo politica, com honrosas 
1.!:\Ccçôcs, oriunda do rnc:io rural. com vinculações feudais, 
rcugindo scmrn: a quukJucr altc.:mçüo do status quo, tem, de
viUn Ull seu dcsprcpuro, permitido todas cssus medidas injus
tas coutra a Rcgiiio. Em lugar da preocupação pelos gravt:s 
rrnhlcmas do Nordeste, a descapitalização provocada pelo 
L'nnfis~:n cambial n:"Hl foi scqucr rcrccbidu pelos nossos 
r~:pl'~::-.cm:mlt:~ - cmwlit.a as suus energias para as ques
tilln~:ulas municip:lis. t:lis como a nom~:açüo da professora, a 
dc:-.ign;u.;:"HI do Ddcgat.lo de JloJicia. ou a transferência Cio 
.lu i; dc Direito. 

H<• necessidade de mudanças urgentes c, nu sociedade 
moderna, as Jidemnças c.:stratégh:ns-intdcctuais, tt:cnicas, 
jornalistas, federações patronais, sindicatos, etc., ttm tido 
maior força reivindicatória do que a representação políticu. 
Precisamos mohilidt-las, dar consciência do tratamento injus
to c dos nossos problemas c lutar para resolvê-los. Espero 
que uma reunião como esta seja o inicio de uma luta neste 
sentido." 

O Sr. Ruy Curnoiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Pois nua, pediria 
apenas que me deixasse concluir. 

Sr. Presidente, Srs. Senudores, tive quuse que a obrigação moral 
de ler esta palestra do Engenheiro Sebastião Barreto Cumpello, pois, 
independentemente dessa grande verdade u respeito das profundas 
distorções do Nordeste, hil que realçar que a representação politica 
daquela úrea nua leve o devido cuidado no truta dos interesses, das 
reivindicações da nossu reg ii\ o, 

Quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com leitura da palestra 
do Engenheiro Sebastião Barreto Cnmpello, dar conhecimento à 
Casa c ao Pais de que outra não tem sido a nossa preocupação, a dos 
Senadores do Nordeste, tratarmos, aqui, do interesse maior da nossa 
área. Infelizmente, a palavra do representante, a palavra do legisla· 
dor, a palavra daqueles que aqui traduzam as aspirações seculares do 
homem do Nordeste não têm sido ouvidas pelos Governos da Repú· 
blica. Com grande satisfação ouço o nobre Senador Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Nobre Senador Agenor 
Ma ri:•. valoroso representante do Rio Grande do Norte c, por canse· 
guinte, do nosso Nordeste. No momento em que V, Ex• traz ao 
conhecimento da Casa a palestra proferida pelo Engenheiro Sebas· 
tião Barreto Campello, em que ele focaliza a obra do ilustre 
brasileiro Dr. José Guimarães Duque, desejo aproveitar o ensejo 
pura dizer ao Plenário que este grande técnico, nascido cm Juiz de 
Fora, Minas Gerais, foi o primeiro Secretário de Agricultura do meu 
Governo na Paraíba. Sem dúvida alguma, Dr. Josi: Guimarães 
Duque é um grande especialista no assunto, e ainda hoje, vivendo no 
Ceará, produz c escreve trabalhos magníficos cm prol da grandeza 
do Nordeste. E desejo, ainda, aproveitar a oportunidade para dizer, 
mais uma vez, nesta Casa, que minha aluação no Senado Federal 
tem sido sempre no sentido de ressaltar que a solução do nosso 
grande problema do Nordeste i: a irrigação. E os Anais do Senado 
têm recolhido vârios pronunciamentos meus a esse respeito, desde 
quando fiz parle da Comissão de Secas que visitou os Estados 
Unidos, quando fomos ao Estado do Arizona c de lá voltei empol· 
gado com aquela grande solução pura a calamidade das secas, que 
assolam nossa Regiiio, principalmente o Estado da Paraíba, onde te· 
mos os açudes de Coremus, São Gonçalo c Mãe D'água, 'cujas águas 
represadas poderiam ser aproveitadas. Portanto, repito, considero a 
irrigação a grande salvação não só da Paraíba, como também do 
Ceará e do Rio Grande do Norte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrtgado a 
V. Ex•. Senador Ruy Carneiro. 

Junto com a correspondência a mim enviada pelo Engenheiro 
Scbaslilio Barreto Cumpello, a quem agradeço com o maior prazer, 
veio tambi:m um recorte do Jornal do Brasil, cm que se lê: 

GILBERTO FREYRE DIZ QUE (O UM ABSURDO A 
SUDENE TER RECURSOS REDUZIDOS 

Recife- Em documento aos governadores nordestinos, 
criticando as desigualdades de tratamento para projeto do 
FLSETe SUDENE, o presidente do Centro de Estudos do 
Nordeste (CENOR), sociólogo Gilberto Freyre, afirma que 
"cslus distorções vêm sendo aponladas pelos estudiosos 
como as razões principais da escassez de recursos. Acrescen
tou que nenhum técnico, político, ou empresário, mesmo dos 
selares privilegiados, teve a coragem de vir u público 
justificar ou defender estes absurdos". 

Através de um quadro comparativo, o documento 
mostra que, em 1968, us opções para o FLSET representa· 
vam 1,62% do total de iniciativas fiscais, aumentando para 
13,3% em 1975 e 20,8% em 1976, enquanto u dedução para a 
SUDENE, que correspondia a 64.4% cm 1968, foi reduzida 
f'tira 25% cm 1975 c 19,H% eml976. 

A ocorrênciu de uma grande massa de desemprego e 
dificuldades de pagamento com o comi:rcio poderão advir 
como conseqUência da morosidade na liberação das parcelas 
dos recursos do FINO R para os projetas ugropccuários, fo· 
rum registradas ontem por parte dos representantes do Piauí, 
Sr. Sebastião Leul, c do Maranhuo, Sr. Paulo Murqucsinl
ontem - durante u reunião do Conselho Deliberativo du 
SUDENE. 

O Sr. Vlrgnlo Túvorn (ARENA - CE) - Permite um aparte, 
eminente: Senndor? 
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O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Nobre Senador 
Virgílio Távora, peço que aguarde um pouco mais, pois Jogo 
atenderei V. Ex• 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA- CE)- Já vínhamos pedindo 
o aparte há algum tempo. V, Ex• aqui leu o documento do Sr. 
Sebastião Barreto Cumpello, digno engenheiro e que hoje, dentro do 
CENOR, procura traçar normas às bancadas nordestinas. Esse 
documento, que foi apresentado ao conclave promovido pela Federa· 
ção das Associações do Comércio e da Indústria do nosso Estado, 
presentes os Senadores que, convidados, aquiesceram em lá 
comparecer (Senadores Dinarte Mariz, Mauro Benevides e Jessé 
Freire e nós próprios), sofreu, na parte relativa no comportamento 
da bancada, a mais formal contradita. Lamentamos que V, Ex•, 
defendendo uma causa justa, como aqui o faz, lance mão de 
documento de alguém que condena não só a atuação de V, Ex• 
como de toda a bancada nordestina, que - testemunho insuspeito, 
neste plenário, de nossos colegas de outros Estados - é considerada 
aquela mais unida, n que mais combate em defesa dos interesses 
regionais. O Sr. Sebastião Barreto Campello não é tão patriota ou 
mais patriota, mais amigo da Região do que qualquer um de nós. 
Deve-se- naquela ocasião foi enfatizado, e muito- à bancada fe
deral nordestina, desde o GTDN, tudo que dai em diante teve o 
Nordeste: a SUDENE, os estudos da COCENE, a luta que nesta 
Casa se levantou para devolver o Fundo de Participação aos seus 
valores antigos, o FINO R. Tudo isso deve-se a quem? A bancada 
nordestino. 

Dissemos sempre que no choque entre duas economias- uma 
forte, como a do Sul, e uma fraca, como a nossa -era luta desigual. 
No entanto, atribuir. à atual conjuntura nordestina, a falta de 
combatividade, a falta de interesse das bancadas da Região, é uma 
injustiça flagrante perante a qual não podemos ficar calados, não só 
nós do Nordeste, mas toda esta Casa cujos Anais conseguiram, 
justamente uo contrário: muitas vezes, a crítica serena que 
companheiros nossos do sul fazem à nossa união, quando se trata de 
defender interesses comuns. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Nobre Senador 
Virgílio Túvora, kr essa conferencia do Engenheiro Sebastião Bar
reto Campello c, para mim ... 

O Sr. Virgfllo Távora (ARENA - CE)- Quem li: é porque 
concorda. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... uma satisfação, 
porque temos oportunidade, através dessa leitura, de responder ao 
ilustre engenheiro com a nossa luta em defesa dos problemas do 
Nordeste. 

O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O que não é passi
vei i: que o Engenheiro Sebastião Barreto Campello tenha o direito de 
fazer simpósio, conferência, criando essas dificuldades pura com u 
bancada do Nordeste, e não possamos, de público, dar testemunho 
da nossa luta pertinaz cm defesa dos interesses, das aspirações de 
nossa Regiüo. 

O Sr. Virgillo Távoru (ARENA- CE)- Quando S. S• assim 
procedeu, houve a réplica imediata de nossa parte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Houve a réplica 
imediata de V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu. Fazendo soar u cam· 
painha.)- V. Ex• dispõe apenas de 5 minutos pura concluir o seu 
discurso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Mas não houve u 
réplica imediata dos Senadores que lú nuo se faziam presentes. 

Agora, solicito ao nobre Presidente da Casa me permita conceder 
aparte aos Senadores da Região Nordeste que, nesta Cnsu, ... 

O Sr. Evclásio VIeira (MDB- SC)- E do Sul. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... têm lutado, ti:m 
vcrberado, tem reivindicado em prol do Nordeste, para que o Dr. Se
bastião Campello fique ciente de que estamos cumprindo com a 
nossa obrigação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- V. Ex• ti:m ainda 5 
minutos. Ao que me parece, um Senador, que não é do Nordeste, 
lambem é merecedor do aparte, e já o solicitou a V. Ex• 

O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB - CE) - Nobre Senador Age. 
nor Maria, me permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou terminar a lei
tura, e logo após concederei aparte a V. Ex• 

Incentivos Fiscais c Regionais 
para ReRorestamento: Desigualdades de tratamento 

No momento cm que todas as lide<anças regionais (polfticos, 
técnicos, empresários, etc.), em sucessivos pronunciamentos, vêm de
monstrando preocupação com a falta de recursos para viabilizar os 
projetas regionais apoiados pelos incentivos fiscais, o Centro de 
Estudos do Nordeste sente-se na obrigação de chamar a atenção dos 
Governadores da Região pura a dramática diminuição dos recursos 
das opções para o Nordeste pelo estupendo crescimento das opções 
para o FISET- Reflorestamento. Conforme pode ser verificado no 
quadro anexo, em 1968 essas opções representavam 1,62% do total 
dos incentivos fiscais, subindo 13,3% e 20,8% em 1975 e 1976, res
pectivamente. Enquanto isso, as opções à ordem da SUDENE, que 
correspondiam a 64,4% cm 1968, caíam para os inquietantes percen
tuais de 25,9% e 19,8% nos mesmos respectivos anos. Pelo mesmo 
quadro verifica-se que, pela primeira vez, um tipo de incentivo se
torial ultrapassou as opções da SUDENE (CrS 2,68 bilhões para o 
IBDF e Cr$ 2,55 bilhões para o FINO R). 

Assim, no ano de 1976, pela primeira vez, um tipo de incentivo 
setorial ultrapassou as opções para o principal fundo de desenvolvi· 
menta regional (CrS 2,68 bilhões para o IBDF e CrS 2,55 bilhões 
para o FINOR). Ressalte-se o fato de que os incentivos fiscais foram 
criados com a justificativa de diminuir as desigualdades regionais. O 
aumento das opções para o reflorestamento foi de tal ordem que o 
IBDF apresentou um superavit em seu orçamento de aplicações já an· 
teriormente aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econô
mico de 563 milhões de cruzeiros. 

A verdadeira causa do crescimento explosivo para as opções do 
reflorestamento e da dramática diminuição das do FINOR e 
FINAM i: devido a uma desigual e injusta sistemática legal entre os 
dois sistemas. Vejamos essas diferenças: 

I - Recursos Próprios 

Enquanto que a legislação do FINO R e do FINAM exige a con
trapartida de pelo menos 1/3 de recursos próprios(§ I• do art. 29, 
do Decreto n• 64.214, de 18·3-1969), enquanto o IBDF vem dei
xando de exigir na prática participaçilo de recursos próprios, contra
riando frontalmente o que dispõe o Decreto-lei n• 1.307, de 16 de ja. 
neiro de 1974 (art. 4•, § 1•). Este tratamento ilegal c altamente injusti· 
õcável vem transformando as aplicações de incentivos em refloresta· 
menta em verdadeira doação, o que nilo ocorre no caso da SUDENE 
cSUDAM. 

2- AplicaçtJes Di retas nas Empresas 

O Decreto-lei n• 1.376/74, que criou o FINOR, estabeleceu a 
sistcm(tticu de um fundo mútuo de investimentos, enquanto o 
FISET -I BDF vem uindu permitindo a opçilo dirctumente nu empre
sa bcncficiúriu, com os processos de captuçilo de recursos c suu 
rcmuncraçüo. 

, . ·r.· , . , 
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3 - Transferência de Lucros Para o Exterior 

O FINO R mantém a proibição da transferência de lucros para o 
exterior, estabelecida no nrt. 18, § 4•, da Lei n• 4.239, de 27-6-1963, 
enquanto a aplicação em reflorestamento vem sendo feita sem esta 
proibição. 

4 - Avaliação das Cotas 

O Decreto-lei n• 1.376/74, art. 10, estabeleceu que o valor das 
cotas dos Fundos seria calculado pelo valor médio da cotação na 
Bolsa dns ações que compõem a sua carteira e, no caso de não serem 
cotadas, pelo valor nominal ou patrimonial das mesmas. O FINOR 
vem seguindo este dispositivo legal, enquanto que o FISET- Reflo
restamento foi ilegalmente alterado pelo Conselho Monetário 
Nacional (Resolução n• 381, de 24-6-76), estabelecendo a cotação 
pela correção'monetária. critério que, além de ilegal, deverá levar o 
FISET a ter sérios problemas, nos próximos anos, por absoluta falta 
de recursos para resgate dos mesmos, com prejulzos para os in· 
centivos c para todo o sistema. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a demonstração de que o 
IBDF vem sangrando a economia do Nordeste, porque esse Instituto 
não tem objetivos fiscais que delimitem esse princípio, equacionando 
o problema em defesa daquela área. Razão porque o investidor opta 
pelos investimentos do IBDF, se não tem essas obrigações, e a conse
qUente sangria, a cada dia, dos investimentos feitos, através da área 
do Nordeste, pelo FINO R. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo, com o 
maior prazer, o aparte ao Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. ·E•elásio Vieira (MDB- SC)- Nobre Senador Agenor 
Maria, V. Ex• acaba de trazer ao conhecimento da Casa diagnóstico 
elaborado pelo Dr. Sebastião Barreto Campello, trabalho esse apre
sentado em recente simpósio realizado em Fortaleza. Apresentando 
esse diagnóstico, essa radiografia, cm absoluto V. Ex• está subscre
vendo, está referendando. está endossando o trabalho. V. Ex• o está 
trazendo ao conhecimento da Casa para o debate. Concordamos 
com alguns pontos das observações do Dr. Barreto Campello, edis
cordamos de outros. Por exemplo, realmente a representação do 
Nordeste· no Congresso Nacional tem-se conduzido com alta sabe
doria e de forma intransigente na defesa dos interesses da sua Re
gião. Somos testemunhas, mas não podemos deixar de reconhecer 
que os problemas do Nordeste süo, principalmente, de ordem estru
tural. Vejamos: o Nordeste produz algodüo. O algodão é transpor
tado, de caminhüo, para o Extremo Sul; é transformado em fio;'esse 
fio é transportado, novamente em caminhões, para o Nordeste; silo 
feitos os vestuários, que são transportados, novamente de caminhão, 
pura o Centro-Sul. Por isso, o Nordeste nüo tem preços competi
tivos. Apenas um dado, como ilustração de muitos que poderíamos 
arrolur na defesa desse ponto do diagnóstico do Dr. Sebastião 
Campello. 

O Sr. Mauro Bencvides (MDB -CE) - Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senudor Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, Senador Evelósio Vieira, agradeço seu depoimento. Na reali
dndc, o que me motivou dar conhecimento à Casn, principalmente 1l 
bancada do Nordeste, documento que me foi remetido pelo Dr. Se
bustiào Campello, foi a oportunidade de, através desta Casn, respon
der no engenheiro. Nu purte técnica do documento, S. S• tem toda 
rnzào. Entretanto, sun crlticn pertinaz à representação do Nordeste 
não tem sentido. 

Aqui fica nào só o meu protesto como- acredito- o de todu u 
buncudn do Nordeste. 

Concedo upurtc uo nobre Senador Mauro Bcnevidcs. 

O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Age
nor Maria, fui um dos participes do Encontro promovido pela 
FACIC nos dias 17 e 18 de fevereiro último. Nesse Encontro o Enge
nheiro Barreto Campello procedeu à leitura de conferência agora co
mentada por V. Ex• Naquele momento todos nós da representação 
politica do Nordeste, Senadores e Deputados, discutimos ampla
mente os nossos pontos de vista em torno da realidade nordestina c 
fizemos questão de destacar o nosso trabalho, a nossa atuaçüo, para 
que o Governo Federal olhasse com maior atençüo para os Estados 
que integram o Polígono das Secas. Nós, por exemplo, num modesto 
trabalho que apresentamos, fizemos questão de ressaltar, como fatos 
imediatos da nossa atuação parlamentar no Congresso Nacional, a 
posição assumida contra o Decreto-lei n• 1.478, que modificou os 
percentuais dos incentivos fiscais e a redução percentual das 
dotações orçamentárias consignadas à Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste. Só esses dois fatos são suficientes 
pum testar a nossa preocupaçüo, a preocupação da Representação 
nordestina, no sentido de preservar os interesses daquela área do Ter
ritório Brasileiro. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Mauro Benevides. 

Concedo agora o último aparte, Sr. Presidente, ao Senador José 
Sarney. 

O Sr. José Sarney (ARENA.,.... MA)- Senador Agenor Maria, 
as criticas feitas pelo Sr. Sebastião Campello às bancad·•s c'.? Nordes
te, evidentemente, como aqui foi ressaltado, elas são inteiramente 
injusws e essa injustiça é tanto maior que devo declarar a V. Ex•: os 
dados aqui lidos por V. Ex• e constantes da conferência do Sr. Sebas
tião Campello não trazem nenhuma novidade ao Senado. J:i o Sena
dor Helvídio Nunes, no ano passado, em dois discursos perante esta 
Casa, teve a oportunidade de focalizar esses mesmos assuntos. E 
mais um discurso este ano. Assim, ele í: que tem que dar a mão à 
palmatória, porque para fazer sua conferência teve que ir buscar os 
dados já trazidos ao conhecimento do Senado pela combativa 
Bancada do Nordeste brasileiro. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador José Sarney, V. Ex• dignifica a Bancada do Nordeste, 
trazendo ao conhecimento da Casa esta assertiva. Tentarei fazer com 
que este pronunciamento chegue, através do Diário do Congresso 
Nacional, às mãos do Sr. Sebastiüo Campello, para que S. S• tome 
conhecimento de que ·a preocupação da Bancada do Nordeste tem 
sido grJndc e profunda pelas aspirações maiores daquela nossa área. 

O Sr. JoséSarney (ARENA- MA)- Ele é que está atrasado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou encerrar, Sr. 
Presidente: 

5- Propriedade das Terras. 

O FiNOR só aprova projetas de empresas proprietárias da 
terra: (Art. 30 do Decreto n• 64.214, de 18-3-69), Enquanto isto, o 
FISET- reflorestamento, permite aos usufrutuários, os que tenham 
o domínio útil, os usuários, locatários ou comodatários (art. 2•, 
alínea a, dn Lei n• 5.106, de 2-9-66). 

6- Competência do FISET para o.< Proietos Setoriais no Nordes
te,. na A ma:ônia. 

A compcténcia para aprovação de Projetas Setoriais no Nordes
te c na Ama7.ônia í: do FISET, enquanto que os recursos são oriun
dos do FINO R c do FINAM. 

Conclusões 
Todns estas distorções c grnvcs desiAualdmles de trutamento 

vém sendo apontadas pelos estudiosos como as razões primeiras da 
cxcnssez de recursos pnrn centenas de projetas do Nordeste. 

Nenhum técnico, político ou cmpresúrio, mesmo dos sctorcs 
privilegiados, teve a coragem de vir a público justificar ou defender 
estes absurdos. 
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Todos são unânimes cm reconhecer a posição ilógica, injusta c 
altamente vulncrúvcl da legislação c regulamentação, que contrarian· 
do todas as dirctrizcs, princípios c programas dos Governos da 
Rcvoluçioo, concedem tratamento altamente desigual para as regiões 
menos desenvolvidas. 

O povo e a consciência da Nação sabem que o espírito justo, 
racional c profundamente humano do Presidente Geisel jamais 
toleraria se convenientemente informado, com gritantes c abusivas 
discriminações entre as regiões mais necessitadas. 

ConseqUentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os recursos 
são do Nordeste, mas essas duas cláusulas, uma a proibição de remes· 
sa de lucros para o exterior c a outra, a não-obrigação de documcn· 
tos de propriedade, fazem com que, a cada ano que se pnssa, a 
sangria à economia da nossa i\rea se torne maior. E para que a Casa 
tome conhecimento: Em 1968 ... 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portelln. Faz soar a 
campainha.) 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou concluir, Sr. 
Presidente: 

Repetindo: cm 1968, o IBDF tinha 12 milhões de cruzeiros e a 
SUDENE 466 milhões. Em 1976, elevaram-se os do IBDF para 2 bi· 
lhões 680 milhões, enquanto que os incentivos da SUDENE caíram 
bastante. 

Termino agradecendo a deferência da Mesa, do Senador Petrô· 
nio PortcÍin, digno Presidente do Senado, por ter-me dado a 
oportunidade, a mim, humilde Senador que sou daquela área do 
Nordeste, c aos demais Senadores do Nordeste aqui presentes, para 
responder no Dr. Sebastião Campcllo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA, EM SEU DISCURSO 

INCENTIVOS FISCAIS SEGUNDO OPÇÕES 

CRS MILHOES-PREÇOSCORRENTES 

Anos Sudenc % Sudam % Sudepe % Embratur % IBDF % Plne % Total 
PROTERRA 

1%K 4(>(1 64,47 165 22,82 94 6,12 36 4,95 12 1,62 723 
191>9 627 56,37 260 23,42 159 12,43 46 4,10 40 3,63 1.112 
1970 939 5J,S7 348 22,01 234 13,42 72 4,12 115 6,58 1.708 
1971 7JJ JJ,IO J23 14,59 140 6,32 65 2,94 289 13,05 665 30,00 2.215 
1'!72 7X9 24,51 289 8,98 95 2,96 52 I ,62 384 11,93 1.610 50,00 3.219 
197) 1.100 24,6X 359 8,06 102 2,28 115 2,57 553 12,41 2.229 50,00 4.458 
1974 1.(>91 23,85 664 9,38 89 1,25 157 2,20 904 12,70 3.602 50,00 7.113 
1975 2.647 25,91 833 8,15 102 1,00 123 1,20 1.363 13,34 5.150 50,00 10.218 
1976 2.556 19,84 854 6,63 89 0,70 17: I ,36 2.680 20,80 6.529 50,00 12.883 

Total 11.554 4.095 1.054 841 6.340 19.785 43.649 

Fonte: SUDENE- Departamento de Indústria e Comórcio- Divisão de Coordenação de Incentivos; Ministério da Fazenda- Centro 
de Informações Econômico·Fiscais; Fundação IBGE. 

Cl'NOR- CENTRO DE ESTUDOS DO NORDESTE 
EDII'ICIO CIRCULO CATÓLICO· RECIFE· PERNAMBUCO 

Exm'.' Sr. 
Senador Agt:nor Nunes de Maria 
Senado Federal 

Recife, 2 de abril de 1977. 

Ternos a satisfaçiio de encaminhar a V, Ex• cópia do relatório 
do CENOR sobre as atividadcs de 1976, do documento sobre o 
FINO R enviado a todos os Governadores dos Estados do Nordeste 
c <lll!Llll!i recortes da imprensa locul. 

!'lolidt:nnos s~:u empenho junto aos poderes competentes. a fim 
de ser reparado o trat:tmento injusto dado ao FINO R demonstrnjo 
naqut.:lc dllcumcnto. 

J\ prnvdt:lllll>s Ua oportunidade paru apresentar a V, Ex• nossos 
prutest<lS de eonsidcrnciio c apreço. - Sebastlilo Barreto Compelia, 
Seeretarin·Gcral do CEI'\OR. 

O SR. t'RESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Roberto Saturnino, que falarA como Lldcr da Mi· 
noria. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Como Lldcr, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, nobrt.:r. Senadores, recebi com muita satisfação, com regozijo 
mcsnw. n disposiçuo do ilustre Lfder Virgllio TAvora em esmiuçar 

meu pronunciamento de há quinze dias, de tal forma, que a resposta 
de S. Ex• será feita em quatro ou cinco discursos. Esta disposição, 
louv:ível sob todos os pontos de vista, obriga-me, entretanto, Sr. Pre
sidente, a também fazer a t(éplica por partes, procurando abordar, 
de cada vez, aquele campo explorado pelo honrado Senador Virgflio 
Távora. 

Assim, Sr. Presidente, na última sexta-feira, S. Ex• abordou c 
procurou prestar todos os esclarecimentos a esta Casa sobre a 
seqUé:ncitt, o conjunto de insucessos, de falências, de liquidações c in· 
tcrvenções ocorridas em numerosas entidades do nosso sistema tinan· 
ceiro. Devo reconhecer que S. Ex• foi extremamente detalhado nas 
suas informações, procurando prestar - dentro do espírito de cor· 
dialidade c de sinceridade que caracteriza sempre as intervenções de 
S. Ex• - todas ns informações de que dispunha a respeito do 
problema. 

Entretanto, Sr. Presidente, nobres Senadores, devo fazer algu· 
mas considerações que resumiria em três partes principais, em tré:pli
ca, como disse, ao discurso de S. Ex• A primeira e principal é: que, 
no meu ponto de vista, segundo o meu entendimento, a resposta prin· 
cipal, a resposta fundamental, ainda está faltando, mesmo o que diz 
respeito, apenas, no cnmpo dos insucessos nus empresas financeiras 
do Puls. S. Ex• deu explicações detalhadas, deu explicações bastante 
completas mus, n meu juizo, faltou u resposta principal, que é a 
resposta 1\ seguinte questão: "Por que razão ocorreram, em tão curto 
espaço de tempo, tuntos cusos de insucessos e irrcguluridudcs no 
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sistema nnanceiro do Pais?" Cento e quarenta e um casos de inter· 
venção, liquidação extrajudicial cm tão pouco tempo. Por qui:? 
Qual seria a razão principal que estaria motivando esta desagre· 
gação'! Ou o que procurei chamar de descalabro e que S. Ex• pro· 
curou refulllr, c cu compreendo o seu procedimento, as suas razões e 
o seu ponto de vista, mas o fato í: inegável. Ocorreram cento e 
quarenta e um casos de insucesso em tão pouco tempo. Alguma coisa 
deve haver que está produzindo esse desmoronar, esse desagregar do 
nosso sistema nnanceiro. Seria isso uma resultante do próprio mode· 
lo econômico-nnanceiro adotado pelo Governo, o chamado modelo 
do capitalismo subsidiado do Ministro Reis Velloso, com o seu insti· 
tuto das empresas falidas? Enfim, a causa estaria no próprio modelo 
cm si ou estaria, como me parece mais, na ineficácia, na ineficiência 
da nscalização, da ação nscalizadora do Banco Central? Ou, quem 
sabe, poderá haver outra razão que não seja nem conseqUência do 
próprio modelo, nem a incúria do Banco Central, da agência fis
calizadora governamental, talvez, outra razão que escape à nossa 
percepção. 

O fato é que este assunto tem que ser estudado, este assunto tem 
que ser considerado pelo Congresso Nacional, tem que ser analisado 
para que se possa encontrar a resposta e evitar que essa sucessão con· 
tinue a se repetir pelo tempo afora. 

A razão pela qual sugeri, pedi e continuo pedindo a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui no Senado, é exa· 
tamente para perscrutar o assunto, para analisar em profundidade o 
funcionamento do sistema financeiro e buscar as causas de ocorrên· 
cia não só desses insucessos em grande número, como tambêm as 
causas pelas quais a intermediação financeira neste País é tão cara, 
isto é, os custos financeiros para as empresas produtivas, no Brasil, í: 
tão elevado, constituindo, sem dúvida nenhuma, uma das principais 
causas da innução. 

Esta é a razão maior da CPI, me parece. 1: claro que a CPI, 
tumbi:m, como uma entidade politica, vai analisar, vai estudar os 
casos, as irregularidades e vai tirar um juizo da ação governamental 
na correção dessas irregularidades depois de ocorridas. 

Mas. o que nos interessa sobremodo, o que nos interessa so
bretudo í: encontrar os modos de agir, os mí:todos de ação, os remí:
dios encazes pura que esta situação não continue se repetindo, para 
que os casos de insucessos não se avolumem ao correr do tempo, 
pelo menos na mesma proporção, na mesma intensidade com que 
ti:m ocorrido. 

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

O Sr. Vlrgillo Tá•ora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com pram. 

O Sr. Vlrgillo Tá•ora (ARENA- CE) - Nobre Senador Ro
berto Saturnino, primeiramente minhas escusas por não estarmos 
presentes ao início da oração de V. Ex• Estávamos, justamente, aten· 
dendo u um setor do seu Partido. Em nossa terra existe esse 
gent/emarr agreement quando se trata de assuntos há pouco citados, 
do interesse da terra, do interesse da região. V. Ex• pergunta por que 
razão, cm tão pouco tempo, houve uma quantidade tão grande, 
cento c quarenta e um casos de liquidação, intervenção, etc ... Este 
cru, justumente, o assunto para cuja dissecação estávamos inscritos, 
hoje. V. Ex• deve estar recordado que, mercê da discussão que, em 
setor político se travou quando do nosso último pronunciamento, 
reservados nos foram apenas 20 minutos, que era o tempo da 
Liderança, já que o Lfder falou em nosso lugar, gozando do disposi· 
tivo regimental de uma hora. Então, diria a V. Ex• que, inicialmente, 
nzcmos uquilo que Governo algum, desde que na vida pablica 
estumos, pode se gabar de ter procedido, isto é, trazido a nu a situa· 
çào de todo o seu sistema financeiro, com os dados referidos pratica
mente ao din do pronunciamento, porque o fizemos a 30 de abril, 
portanto. Segundo: mostrou este Governo que nada tem a esconder. 

Estabelecida- esta preliminar, partimos para o porquê:. Simples; e o 
que Vamos, hoje, procurar, talvez um pOUCO fasti~iosamente, eX· 
plicur aos Srs. Senadores, o procedimento do open·marker. Aliús, já 
iniciamo.~ no mesmo ano trunsato discussão, depois tivemos 
que viajar para o México, e o debate ncou parado. Acreditamos que 
hoje poderemos prosseguir bastante- o open market, o open I. open 
11. Depois disso apresentar as providências tomadas pura sanear esse 
mercado e outras mercê: de necessidades, ui já nos Estados, da 
colocação dos seus títulos, principalmente. Não vamos esconder na· 
da, vamos fazer a radiograna perfeita do que houve, dizer a V. Ex• 
que se houve tudo isso, foi por ação do Governo, que deseja, 
sustentando o mercado, como não poderia deixar de sustentar esse 
mercado financeiro, dar, com o tempo, sem recorrer a um trata .. 
mento de choque, as suas verdadeiras dimensões. Não vai também 
aqui ser escamoteada coisa alguma, inclusive, os insucessos havidos. 
V. Ex• ouvirá, daqui a pouco, de nossa parte, o que houve em 1965, 
aquele lote de providências tomadas, contra as quais V. Ex• reclama· 
va muito; de anos depois, cm 1976, a Resolução n• 366; e por que 
agora, un1 ano após a de "' 435? Não vamos tomar o discurso de V. 
Ex• - jú lhe roubamos muito tempo, e graças a sua generosidade 
todos esses pontos são justamente o conteúdo do nosso discurso de 
hoje. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador, 
peço até desculpas a V. Ex• Julguei que este assunto dos insucessos 
das empresas financeiras tivesse sido esgotado por V. Ex•, ontem. 
Por isto mcsmo,julguei por bem entrar na tréplica deste campo hoje, 
mas aguardo com atenção ... 

O Sr. Virgillo Tá•ora (ARENA- CE)- Era só a explicação 
do porquõ, pois ficaríamos como que em dúvida. Diz-se-ia: expôs o 
quadro e não disse porque ele existia. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Perfeito. 

O Sr. Vlrgmo Tá•ora (ARENA - CE) - Estamos ouvindo, 
com a atenção devida, a treplica de V. Ex•. que tem muita coisa que 
encontrar em nossa oração, para sobre ela se manifestar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Devo dizer 
a V. Ex•- V. Ex• sabe disso, mas, em todo caso, não custa repetir 
- que, cm momento algum, acusei o Governo de compactuar com 
irregularidades ou com fraudes ocorridas ... 

O Sr. VIrgílio Tá•ora (ARENA -CE)- E não dissemos, em 
nossa oração, isto. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... apenas 
acusei o Governo de ser incompetente na fiscalização, no evitar que 
essus coisas aconteçam. 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - E nós procuramos, 
justamente, defender tese contrária. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com todo o 
prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Falou V. Ex• na consti· 
tuição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Seria bom que 
essa Comissão, que iria estudar a situação financeira do Pais, tam
bém inclulsse os fundos de investimento, que constituem, realmente, 
um assunto digno de exame por este Congresso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tem V. Ex• 
toda a razão. Sei que V. Ex• 1: um dos Senadores mais preocupados 
com o funcionamento desses fundos c com toda a razão porque, real· 
mente, hú muito o que investigar e o que estudar, também, nessa 
úreu. Mas, continuando, ainda ... 

O Sr. Vlrgfllo Toi•oru (ARENA - CE) - Apenus, pegando 
uma garupinha no discurso de V. Ex•, em 2 minutos, vumos atender 
à curiosidude da Oposição. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- ... os comen· 
túrios ao discurso do Senador Virgílio T{,vom, de scxtn~fcira, obser
vei que S. Ex- quis nos convencer de que não hnvcriu rrcjuízo, ou o 
prejuízo scriu muito pequeno, talvez até dcsprczfvcl, naquelas apli
caç<ics de socorro dos 6 bilhões o pouco que o Banco Cenlral leve 
que colocar cm circulaçt10 para garantir os compromissos assumidos 
pelas empresas cm situação falimcntar. 

Quero contestar o Senador Virgílio Távora c dizer que cu não 
sui, absolutamente, convencido de que esse prejuízo seja pequeno, 
desprezível ou inexistente. Acho, uo contrário, que: ele é muito 
expressivo, Em primeiro lugar, porque o ressarcimento nunca será 
complelo. nno lenhamos ilusões: a indisponibilidade de bens dos 
rcsponsôvcis í: cxtrcmumcntc relativa. Todos nós sabemos que quem 
prutica uma fraude cst{t disposto a ir às últimas conseqUências e colo
curo rcsulti.tCio dc:ssas suas operações no exterior em bancos na Suí
ça, ou cm bens de terceiros, com :.1 dcvidn cautela, no devido tempo, 
de modo que essa indisponibilidade dos bens, que é uma cau· 
1clu da lei- c acho que o Governo cstú utilizando como deve ulilizar 
- nrio cobrirà a totalidade dos prejuízos c o ressarcimento nunca 
scri1 complclo. E se for complelo nominalmenle, não lcrú a correção 
monct{!ria c os juros, que stto aquilo que o Governo, normalmente, 
exige nus suas aplicações. Quer dizer, quando o Governo faz apli· 
caçõcs na empresa produtiva nacional, ele exige juros e correção 
monetária. Entüo, na hipótese mais favorável, mais otimista, de que 
os bens indisponíveis de todos os responsáveis fossem suficientes 
pura cobrir os prejuízos, os juros e a correçào monetária não seriam, 
no caso, computados. 

O Sr. Virgílio Túvoro (ARENA -CE)- Pcrmilc V. Ex• um 
aparte. quando terminar o terceiro item? 

O SR. ROI!ERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Em segundo 
lugar: realmente, hú um outro prejuízo, que nüo é só o dinheiro que a 
Nuçcw perde. Mas, quando o Governo injela, quando é obrigado, 
por essas situacões irregulares, a injetar no mercado financeiro 
somas vultosas de dinheiro- seis bilhões de cruzeiros- é claro que 
essas injeçõcs prodttzem um desequilíbrio, afolam subslunciulmcnlc, 
desorganizam o orçamento monetúrio do Governo. Todos os ana
listas que t~m comentado o recrudescimento du innaçào no Brasil 
t~m apontado como uma das suas causas principais, exutnmcnte, a 
desorganização dos orçamentos monctúrios do Governo, resultante 
dessas injcções inespentdas, com as quais o Governo não contava, ao 
elaborar o seu orçamento. 

Entno, hi< um prejuízo, também, indircto e grave por esla via, 
isto é, mesmo não se considerando o prejuízo material do volume de 
recursos, que ntto vüo ter um ressarcimento completo, aindn há o 
efeito destruidor sobrt: o orçamento monetário do Governo, dessas 
injeçõcs niio programadas. 

Qmmto ;to ressarcimento, S. Ex• nos noticiou a conclusão de 
trinta c oito dos inquéritos instaurados que, parecem, já estão cm 
mãos do Ministério Público. Mas, pergunto a S. Ex•: qual a parle 
que jil foi rcssorcidu'! Pelo que estou informado, até agora, nada. Os 
inquérilos caminham - não estou conlcslando u informação de 
S. Ex~ - mas o ressarcimento estú, até ugom, nu estuca zero. E i; 
muito difícil se csper:1r que ele seja completo, mesmo sem levar em 
conta juros~ correçõcs monetúrius. 

O Sr. Virnillo Túvorn (ARENA - CE) - Permite V, Ex•, 
agora, um arartc? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço com 
pr:tler V, Exn 

O Sr. Vlrgnio Ttivura (ARENA - CE) - lnicialmenlc, 
eminente Senador, ~ r:~ra chamar a atenção do Plen(trio puru a 
h:i!Ur:t qUL' V:l!l10S f':tl.l:r Jc Um ttlpico do 110SSO diSCUrSO, !'IOrque 
V. Ex~ foi muito além de taprobnna, muito ulêm do que nfirmumos. 
O que dissemos: "com hasc nos artigos levantados cm processo de 

reali1aç:io, estima-se l) retorno da ordem de quatro bilhões de cruzei· 
ros, que scrimll u~lllllCics Cr$ 6.679 milhões". 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Dois lerços, 
portanto. 

O Sr. Vlrnilio Túvora (ARENA- CE)- "Situundo·sc u moe· 
da de raleio, em média, em setenta por cento. O saldo negativo que 
venha a remanescer, terú seu ressarcimento vinculado. Nunca afirma
mos que ficasse no zero n zero: está nqui escrito- vinculado à garan
lia de segunda linha, reprcsenlada iniciulmenlc- e aqui é preciso ser 
rcspciwdo ror que muilo esquecido - pela indisponibilidade dos 
bens purliculurcs dos ex·ndminimudores e, mais larde, pelo urreslo c 
conseqUente venda cm hasta pública desses bens, nu decorrente ação 
de responsabilidade u cargo do MiniSiério Público, nu forma da Lei 
n• 6.024 utrils referida. Queremos apenas udiunlur a V. Ex• que 
cstim~1riumos muitíssimo que a Justiça fosse mais rúpiUu, mas, o 
Governo se prendo juslamente a lodos os lrúmiles legais. Veja 
V. Ex• que é episódio único nu história desle Pais: o Banco Central, 
agora -a minga SUMOC, que o antecedeu- n1io escondeu u situa· 
ena de grupo nenhum de denlro desse grupo, foi mais além, de 
companhia ou empresa nenhuma perlencenle a esses grupos, inclusi
ve o andamento do processo respectivo. V. Ex• disse que não tem 
notícia de ressarcimento - é porque, naturalmente, leu muito 
depressa - mas há escritos que dizem "arquivado por inexistência 
de prejuízo", por exemplo, 12.14 -lriranga ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu queria 
me referir apenas aos casos onde foi npurudo ... 

O Sr. Vir~ílio Távora (ARENA - CE) - Mas, estamos 
dizendo a V. Ex• que reulmenlc há. Entüo -e isso jú foi anunciado 
-o Governo quer ainda uma legislaçüo mais expcdhu do que a que 
existe, porque a 6.024, V. Ex• há de concordar conosco, já é um pas
so avunçudissimo. A 6.024 possibilita liquiduçüo extrajudicial. O 
Governo pensa cm coisas mais expeditas, digamos, numa tramitação 
muilo mais rúpida desses processos que, realmente, levem os culpa· 
dos a entrar com essa suplementacão, esta cobertura, do passivo a 
dcscobeno. Façamos jusliça: aqui nüo uõrmamos que cru zero, Está 
lido aqui. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Fureijusli· 
ca. Mais unl:< vel., reco desculpas a V. Ex•. porque ... 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Poncllu. (Pus soar a 
camp:dnhu.)- V. Ex• dispõe de cinco minulos pam concluir o seu 
discurso. 

O Sr. Vir~mo Túvorn (ARENA - CE) - Sr. Presidenle, 
pcnilenciamo·nos de ter roubado um up:trlc de S. Ex• .. mas 
concederemos uo nobre orador o tempo correspondenlc uo aparte no 
discurso que furemos daqui a pouco. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... realmen· 
te, tive a impressão, ao ouvir o discurso de V. Ex•, que queria 
convence-r-nos de que o prejuízo seria Ucsprezívcl. 

O Sr. Virnmo T1ívorn (ARENA -CE)- Nilo! Em uhsolulo. 
ESiil aqui dito. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas, agora, 
V. Ex• recoloca a questão nos seus devidos termos. 

O Sr. Nolson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
up:1rte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Darei logo 
cm scguidn. 

Mns, o último ronto que gostaria de abordar, aproveitando os 
cinco minulos que me foram concedidos pelo Sr. Presidente, diz rcs· 
peito itqucla soma de recursos um pouco maior de sete bilhões c 
pouco, ulocados nos chamados esquemas de composiç.ào. Scnudor 
Virgílio Túvora, ao que estou informado - V. Ex• tem a infor
muçüo precisa, cu nüo tenho ... 
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O Sr. Vir~flio Tú•oru (ARENA- CE)- Isso não! V, Ex• sim, 
é um dos hllmcns mais hem informudos sobre o que se passa no Go
verno, na {mm cconômica. 

o SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex•. ai, 
se cr.tuivoca. Porém. ao que estou informado, essas operações 
financeiras têm sido concedidas, têm sido realizadas relo Governo 
cm condictlcs cxtrcnmmcntc favor[tvcis, com juros de 6, de 12%, sem 
corn:çilo mnnctúria. Gostaria de ter uma informação mais precisa. 
M<ts. pda informaciío que tenho, nesses financiamentos, nesses 
csqur.:m:ts di! composictto, o Governo cstú dando linanciamento aos 
grupos que vüo absorver as massas falidas cm condições que 
cunliguram verdadeiras doações. Esta é a verdade. Gostaria de ter 
infornwcõcs a respeito das condições reais cm que essas operações 
fnram cfctuudns. 

O Sr. Vir~mo Tú•oru (ARENA- CE)- Como a Oposição é 
muito curiosa. vamos satisfazê:.Ja dentro dos nossos conhecimentos, 
não agora, infelizmente, cm apenas cinco minutos, porém mais tarde. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Ouço o 
aparte do nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. A~cnor Marin (MDB- RN)- Senador Roberto Sa· 
turnino, cr~.:io que estamos todos de acordo, porque o nosso vibrante 
Lider da Maioria jú fez ver à Casa que o Governo quer tudo às 
claras: ;tssim sendo, a Comissão Pmlumentar de Inquérito - tenho 
ccn~.:za- cont;trú com o apoio da Maioria da Casa. 

O Sr. Vir~flio Tá•oro (ARENA- CE) - Como vê V. Ex•, 
estamos dando todos os cschtrccimcntos. 

O Sr. A~cnor Morio (MDB- RN)- Realmente, acho que essa 
i: u melhor rnaneiru de se vcrincar tudo, pois nos consta que grande 
parte dos cadastros são fictícios, e essa CPI irú apurar se esses cadas· 
tros. nu época cm que fora·m feitos os cmprt:stimos. eram realmente 
fictícios, c se deram mesmo oportunidade, atmvês da IOF, de serem 
lcvanwdtts somas ustronômicas, e nüo tiveram, n:almente, os fins 
espccilicos. Tenho a impressilo de que: a concordância da Maioria, 
no caso da C PI, serú a melhor solução. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o 
apartt: dt: V. Ex', vou comentú·lo cm seguida, mas untes quero ouvir 
o :~p:~rtc d,, nohre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Gostaria de 
lcmhrar a V. Ex• que os jornais publicam fotogranas das mansões, 
dos cavalos de corrida, da criação de cavalos árabes de propriedade 
de muitos desses que tiveram as suas financeiras, os seus bancos, 
absorvidos pelo Banco Central. Evidentemente, como disse o Sena
dor Virgílio Túvora. a Justiça é demorada, mas será que a justiça só é 
dcmoradu para punir u esses que causaram tão graves prejuízos à c~o· 
nomia nacional'? Os jornais c as revistas estão cheios de fotogrulias. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o 
aparte do nobre Scnudor Nelson Carneiro. 

O Sr. Virgílio Távoro (ARENA - CE) - Eminente Senador 
Roherto Saturnino, faça uma intimação ao seu colega da representa· 
çfio do Rio de Janeiro pura untes de upnrtear ler nosso discurso. 
Nele, unt dos pontos percutidos foi justamente esse. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Alega o 
Senador Nelson Carneiro que o discurso não foi publicado e S. Ex•, 
lamt:ntavchnentc, nfio estava presente. 

O Sr. Vlrgillo Tú•oru (ARENA -CE)- Não estava presente 
mas t:xistem ns notus tuquigrúlicas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- i\ oportu· 
nidudt: i: sempre bcm-vinda rmru mais uma observação desse tipo, 
nobre Scnudor. Sr. Presidente, qucrh1 cncerrur estus considerações 
insistindo, cm apoio ao que disse o Senudor Agenor Maria, que real
mente o que esta Cnsu deve fazer é instaurar uma Comissão Pur-

htmcntur de Inquérito. Não estou duvidando, desde o início assim o 
anrmci c repito aqui: não estou duvidando da disposição, da honcs· 
tidadc. da franqueza da Bancada do Governo, em prestar todos os 
esclarecimentos, que o Banco Central dispõe, que o Ministério da 
Fazenda dispõe. Quero insistir cm que hit outros aspectos, outros 
fatos, outros detalhes, outras razões que podem não ser do conheci· 
mento mesmo do próprio Banco Central, c que só uma investigação 
cnt profundidade pode revelar cm toda a sua inteireza. 

A CPI tem sentido c tem razão de ser por isto. Não quer dizer 
que estejamos duvidando da disposição do Governo em esclarecer 
com aquilo que ele dispõe, que o Governo esteja escamoteando, este· 
ja ocultando qualquer informação; não duvido e faço questão de re
petir. 

E o que quero, também, ressaltar é que pode haver, na minha 
opinião, outras razões e outros aspectos a serem julgados que estão a 
merecer, desta Casa, uma atenção especial. E a Comissão Par· 
lamentar de Inquérito é o instrumento adequado para fazer esse aná
lise, esse estudo cm profundidade e dar ao Poder Executivo uma su· 
gestão do que seria a soluçilo para esses problemas do sistema 
linancdro. E esses problemas não se resumem na ocorrência desses 
casos de irregularidades, mas abrangem, também, os altas custos de 
funcionamento desta múquina, que devia irrigar, com crédito fácil e 
harato, as empresas produtivas, mas que na verdade está constituin
do uma vcrdudeira carga, pelos seus altos custos, ao desenvolvi
mento du cmprt:su nacional. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Braga Júnior- Evandro Carreira- Cattcte Pinheiro- Jarbas 
Passarinho - Jessé Freire - Milton Cabral - Paulo Guerra -
Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Heitor Dias- João Calmon 
-Vasconcelos Torres- Gustavo Capa nem a- Franco Montara
Otto Lchmann- Mendes Canale- Accioly Filho- Mattos Leão 
- Lcnoir Vargas- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se !i 

ORDEM DO DIA 

Item I:· 
Votllçioo, em turno único, do Requerimento n• 63, de 

1977, dos Senhores Senadores Henrique de La Rocquc e Ruy 
Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe· 
dera I, do artigo sob o titulo "A Lição Exemplar dll Conde Pe· 
rcir:o Carneiro", de autoria de Josué Montello. 

Em votação. 

O Sr. Henrique de Lo Rocque (ARENA - MA) - Sr. Presi
dente, pcç'l a palavrn para encaminhar a votuçüo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Com a palavra o 
nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando o Senado passa à votação do requerimento de nossa au· 
toriu c do nobre Senador Ruy Curneiro, que visa homenagear o 
CoJHh: Pcrciru Carndro, pt:dimos vêniu aos eminentes r<~rcs para 
alirmar como nosso encnminhumento: quem amu à sua Pátria e à sua 
família busca na crença cm Deus a estacu maior dos seus mais puros 
sentimentos. 

Assim ele foi. Alicerçou o seu trabalho perseverante cm princf· 
pios de sólidu moral c, tornnndo·se l\m vitorioso, transmitiu uma 
herança de grandeza aos prósperos eu Plotria. 
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O Vaticano concedeu-lhe: comenda, como mercê Papal ['leia sua 
c.xcmrlar conduta, como seu filho dilcto. Ao solicitarmos que fosse 
tran~crito nos Anais do Senado urtigo de Josué Montcllo, sohrc o 
ccntcn(lrin do seu nascimento, facuhamos a cssc: erudito !ilho da 
,dcnas hrasilcir:t a orortunidudc de prestar-lhe uma homenagem 
que. ainda que sendo sua, é do Muranhüo c muis <linda do Bra.o:.il in
teiro. 

Hú criaturas que não morrt:m porque a vida é sinônimo de açào 
c trahalho. O nosso homenageado pertence f1 classe desses privi
lcgiath1S. Ele não diz "presente" na labuta do di:HI·dia. rnas aqueles 
que lhe sucederam na obra e na ac;r10, o fuzcm com pcrscvcrança e f~. 

No Congresso Nucional ressoa a voz d01 Nação. E se a memória 
dos que tanto por da lizerum não é reverenciada, teríamOs que 
admitir a falência total da sua sensibilidade c da sua gratidt10. Mas 
no Brasil não pode ser assim, não deve ser a%im. Eis porque, povo 
que somos, prestamos u homenagem que a Casa, esperamos, vui 
aprovar. Mas não devemos terminar nossas palavras sem que seja 
assinalada a compostura dos profissionais que, crn Brasilia, repre
sentam o Jornal do Brusil. 

A opção de julgamento do leitor, no que concerne ll matéria cdi~ 
~ada, é inulicn(lVCI. Mas, inalienúvcl também é a faculdade de opinar 
da Imprensa, por ele lida. O importante é que a mesma nrto seja mo~ 
di ficada ao sopro dos ventos que s~tcodem a banddra da sua indepen· 
d~nci~t. 

i: este o legado prioritúrio do Conde Pereira Carneiro. 
Era o que tinha a dizer. (Muito hcrn!) 

O Sr. Nelson Curneiro (M DB- RJ) - Sr. Presidente, peço a 
palavra p~tra encaminhar u vowçào. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR, NELSON CARNEIRO (MDR- RJ. Para encaminhar a 
vottcrtn. Sem rcvist10 do orador,}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na muh iplicidade qum;c vertiginosa de transcrições nos Anais 
do Senado, ressalto a iniciativa dos nobres Senadores l·h:nrique de 
La Rocquc c Ruy Carneiro. Realmente, o Senado Federal devia urna 
homenagem ao Conde Pereiru Carneiro; devia pelo que t:lc prt:stou 
dt: serviços a este País. 

E. Sr. Presidente, red:uor h:í 42 unos no Jomal dn Brasil. tive 
oportunidade dt: conviver com aquele: ilu~trt: cht:fc durante muito 
tempo. E aqui vou referir, apem1s, um episódio, para mostntr o 
modo como ele ngia nu direçiio do jornal. 

Advogava eu um ruidoso caso de família no Rio de Jane'tro, em 
que a parte contrúrin era diretor de outro poderoso órgão carioca. E, 
entrto, esse adversário foi ao Conde Pereira Carneiro pedir a minha 
dcrnissõo. O Conde perguntou-lhe: "alguma vez Nelson Carncirc 
usou o jornal para publicar algum r~1to referente ft causa que ele 
patrodna no juíw'! E a respostu foi u única possível: nunca", Então 
o Conde respondeu: "o advogado trabalha no Jfm1111, no jornal não 
hít o que eondent"t-lo". 

Ao referir isto, Sr. Presidente, não quero fazer o meu elogio, 
quero fazê·lo sim ao Condt: Pereiru Carneiro. Tive oportunidade de 
vê·lo cm momentos diliccis da vida nacion~ll. quando o jornal pare· 
cia ser uma trinchciru, qu:tndo era preciso dizer. muitas vezes, uma 
paluvra St!Vt!nt t! grave. E isto roi tudo feito sob a orientaçüo do 
Conde: Pert:iru Curneiro, t:ntregue o jornul 1tquelns grandes figuras 
que por ali passaram, dentre as quotis quero recordar, com saudade, 
o t:minente Ministro t\nihal Frei ta~ c, com alegria, na juventude dos 
seus ~O :mos, Bmhosa Lima Sobrinho. (Muito bem!) · 

O SR, !'RESIDENTE (Pctrônio Portclia)- Em vowçào o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o uprovum, queir:tm permanecer scn· 
tudos. (?ausa.) 

Aprovado. 
Serú feita a transcrição solicitad:t. 

(:O SEGUINTE O t!RTIGO CUJA TRtiNSCRI(tlO E 
SOUCITt!DA: 

"A LIÇÃO EXEMPLAR DO CONDE PEREIRA CARNEIRO 
.lo.wé M ontello 

Quando transcorre o centenário de uma gr:mdc figura de 
homem púhlico, somos naturalmente inclinado!'! a ajuizar. com a 
pcrspt:ctivn do tempo, o campo de açào que o impõs ti nossn udmi· 
ração c it nossa memória. 

No cuso de um escritor, um compositor, um urtista plástico, a 
ohra litcrúrin ou urtística por estes legada à posteridude enriquece-se 
nmuralmcntc com a nossa capacidade de interpretar c admirar, que 
v:tria :ul lnngn dt: sucessivas g~:ruçôcs. O Dorn Quixote é, a t:ssr.: pro~ 
pôsito, exemplo clássico: cada geração o vem lendo de um modo, c 
dai. na mutabilidade do gosto c das circunstâncius, a perenidade 
n:uural da obra de Cervantes. 

A glória do homem público, que viveu da açüo c para a aciio, 
dificilmente alcança, nos seus efeitos, o centenário de nascimento 
dessa grande figurn. Dir·se·ia que ela se torna cada vez mais priva. 
tiva de um círculo sempre mais restrito de devotos, ainda sensíveis ao 
reconhecimento de sua grande1.u. Só estes, desde cedo ufeitos uo con· 
vivi o dos valores que aquela ligura encarnou e pelos quais se bateu, 
estrto cm condições de transmitir a explicação de seu culto aos que: 
n~o tiveram o privilégio de conhecê.la. 

No caso do centenário do Conde Pereira Carneiro, modelo de 
horncrn público, paradigma de correçiio pessoal, o transcur>o de seu 
centenitrio de nascimento apresenta esta singularidade-: tendo fale· 
cido h[t 24 anos, ainda lhe sentimos a presença - na harmoniosa 
continuidade do espirita do Jornal do Brasil. Dele so pode dizer que, 
desaparecido hú mais de duas décadas, continua invisível, mus pre· 
sente, na conduta que truçou para este órgão de opinião. 

Os que não estria afeitos 11 vida de um jornal, corno instrumento 
de comunicação entre umu elite, que o fuz e orienta, c o grundc 
público, que nele encontra u interpretução de seus sentimentos e a 
informação fidedigna, não sabem que essa concordúncia tcrn de ser 
m:mtida c respeitada, sob pena de o seu desvio trazer consigo a 
morte do jornal. Esse desvio, mesmo momenttlneo, transforma a 
folha crn baleia arpoada -que ainda poder:í percorrer grandes dis
tüncias. mas já levar{t no dorso o ferro que lhe diminuirá as resis· 
têncius. até sohrevir a definitiva capitulação. 

O Jornal do Brasil vinha de 1891. Surgindo na fase ainda inse
gura da República, interpretou nas suas horas matinais us primeirus 
nostalgias da Monarquia. Se se mantivesse nessa linha, tenderia a 
perecer, visto que o Império já estava delinitivamente supluntado na 
ordem das soluções politicas do País. A opinião de urn jornal nunca é 
urna imposição: é a interpretação de uma opinião pública, que h!t de 
ser conduzida c aprimorada pelo mesmo jornal. 

Ao longo da evolução do Jornal do Brasil, coube ao Conde Pe
reira C<~rneiro encontrar o ponto de equilibrio da folha, de que resul
tou a sua continuidade vitoriosa. Ela vinhu de sucessivas experiên· 
cias, corn a pena de Joaquim Nabuco, corn a pena de Rui Barbosa. O 
primeiro, combatendo a República, ensaiara a linha de oposição 
vigorosa, masji1 superada no processo histórico, Rui, crn 1893, abre· 
lhe um novo caminho, como .. instrumento de estudo, de transaçào 
política, de intransigência legal", E nào se limitava ü diretriz no pia~ 
no político- definiu corn nitidez u conduta moral do Jornal doBro· 
,\·i/. "O ttnonimuto do insulto, da cnlúnia, da in~inuuçào irresponsú
vcl, nfio te rUo lugar nestas colunas", 

t\ tr:tnsli.JrnHu.:lh) liUe se opera cm IX9.J, derois que Florhmo J>ci. 
.\oto mandou ocupur a rcdaçi\o e as olicinas da folha, irritado com o 
noticiúrio sobre u Revolta da Armudu, traz esta novidade: a dimi· 
naçno do urtigo de fundo e a valorização da notícia. As circunstfln· 
elas ohrigavam o Jornal a modcrnizar~~e. ou melhorar: a untccipur a 
modcrnizaçno da imprensa. Como no romance de Dickens, o públi~ 
co rectamuva ratos, fatos, fatos, c cru isso que lhe davn este di(lrio. 
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Em !9!R, quando o Conde Pereira Carneiro assume a sua dire
ção, niio lhe altera as diretrizes básicas, qucj{l contam com o aplauso 
do ravor popular. Trata de consolidar essas diretrizes- juntando a 
ênrasc da inrormaçilo à ênrase da opinião, esta última expressa numa 
linha de equilíbrio progressista, mais conservadora que radical. A 
linguagem tem de ser elevada, ficam excluídos os ataques pt:ssoais. 

As transformações que vieram depois, no plano cssl!nc:ialmcnte 
técnico, não se dissociaram do pensamento básico do Conde Pereira 
Carneiro, que em 1935 rundou a Rádio Jornal dn liras i/ com o mesmo 
espírito. 

Lembro-me de que, certa vez, encontrei l.!lll Ma naus uma grande 
figura de intelectual de província, que tinha esta peculiaridade: 
estava sempre em movimento. Se lhe ofcrt:cia uma cadeira para 
sentar, recusava-a. Um escritor espanhol que por ali passava, Eugê
nio Noel, deu dessa ngura esta definiç[IO: "É um homem apressado, 
sem ter o que fazer". 

O Conde Pereira Carneiro pode ser definido pelo avesso dessa 
rrase de espírito. Porque ele era, na verdade, um homem sereno, 
senhor de si mesmo, e que sempre tinha muito que razer. A açào era 
uma emanação natural de sua personalidade. Por isso se multi· 
plicava em muitas iniciativas- no jornal, na Marinha Mercante, no 
Rádio, no comércio, na indústria, c sempre com o sentido da pro· 
bidade pessoal a serviço dos interesses nacionais. 

Goethe dizia que pensar é fácil, o difícil é agir. E acrescentava: 
"agir de acordo com o seu pensamento i: o que há de mais difícil para 
o homem". 

Na hora em que nos voltamos para a grande vida harmoniosa
mente realizada pelo Conde Pereira Carneiro, tendo como pretexto o 
transcurso de seu centenãrio de nascimento, podemos reconhecer, 
sem exagero, que ele sempre agiu segundo os seus princípios e as suas 
convicções. E assim dirigiu o Jornal do Bra.1i/- que continua a ser o 
que é, com todas as suas esplêndidas conquistas, por continuar fiel ii 
linha de conduta que aqui encontramos, quando nos coube con
tinuar a obra deixada pelo grande comandante," 

O SR. PRESIDENTE (l'etrônio Portellu)- ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 79, de 1976 (n• 64-C/75, na Casa de origem), que acres
centa purágraro único ao art. 20 do Código de Processo Penal 
-Decreto-lei n• 3.689, dc3 de outubro de 194l,tendo 

PARECER, sob n• 124, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, ravorável ao Projeto com a 

Emenda que apresenta de n• 1-CCJ. 
Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. !•-Secretário. 

I'; lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 115, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno; re
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 79, 
de 1976, que acrescenta parágraro único ao artigo 20 do Código de 
Processo Penal- Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, a 
nm de ser reilu nn sessão de 8 de junho. 

Sala das Sessões, lO de muio de 1977,- Hclvídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 3: 

Discussào, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n<' 31, de 1976 (n' 65-A/76, na Cümara dos Depu· 
tados}, que aprova as contas da Rcdt: Ferroviárin Federal 
S.A. c de suas subsidiárias, relativas uo exercício de: 1970, 
lendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não 
se tratur de matéria que ju:ailiquc a uprcscntnçUo de Projeto 
de Decreto Lcgislutivo- sob n•s 35 c 36, de 1977, das Comis
sões: 

- d<• Con.~tltulçiio c Justiça; c 
- de Flunnçus. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
O projeto vai ao Arquivo, reita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

I'; o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1976 
(N• 6'5-A/76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de 
suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1970. 

O Congr~"o Nacional decreta: 

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pela Rede Ferroviá· 
ria Federal S.A. e de suas subsidiárias, Rede Federal de Armazéns 
Ferroviários S.A. e Urbanizadora Ferroviária S.A .. relativas ao exer
cício de 1970, na forma do disposto no arl. 34. parágrafo único, da 
Lei n• 3.115, de 16 de março de 1957, ressalvados quaisquer valores 
que eventualmente venham a ser apurados junto a responsáveis, 
ordenadores de despesas e gestores de rundos. 

Arl. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 131, de 1974, do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres, que disciplina grana e uso de siglas e abreviaturas, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 976 a 979, de 1976,' das Comis
sões: 

-de Constituição c Justiça, I• pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2• pronuncia· 
mento: pela inconstitucionalidade e injuridicidade do subs
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com voto ven· 
cido, em separado, do Senhor Senador ltalivio Coelho e voto 
vencido do Senhor Senador Franco Montoro; 

-de Educação e Cultura, 1• pronunciamento: solici
tando audiência do Conselho Federal de Cultura e da Aca
demia Brasileira de Letras; Z• pronunciamento: (atendidas as 
audiências), ravorável ao Projeto, nos termos do substitutivo 
que orerece. 

Ein discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro

a encerrada. 
Antes da votação da mati:ria, a Presidência esclarece que o Subs

titutivo da Comissão de Educação e Cultura não será submetido a 
votos, de acordo com o disposto no arl. 336, item XVIII, do Regi
mento Interno. 

Em votaçilo o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Rejeitado. A matéria será arquivada. 

I'; o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l31, DE 1974 

Disciplina grana e uso de siglas c abreviaturas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A grar.u de siglus e abreviaturas designadoras de orga
nismos c entidades obedeceril ii legislação vigente, fir.adora de 
normas ortográficas para a Llngua Portuguesa, vedadas as constitu[· 
dus por simples justaposição de consoante<. 

Pnrúgruro único. A ortoépin dus exprc:ss3es referidas neste nr· 
ligo criarll im,.,edimcnto uo uso daquelas que ex.primnm conotações 
uéticns. 
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Art. ~~· A disposicüo do artigo \11 desta lei não se uplica a siglas 
ou ubrcviatunt~ de quulquer espécie, jú inscritas cm registro público. 

Art. 3\' Esta lei entra cm vigor na da tu de sua publicação, revo
gadas as disposições cm contrilrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Item 5: 

Discussão, l!m rrimdro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'' 134, de IIJ76, do Senhor Senador Otair Beckcr, que 
faculta ao cm pregado do sexo feminino sacar os depósitos de 
sua conta vincuh1da do Fundo de Gar"ntin do Tempo de Scr
vi~·o, n:t hipútcsc que indica, tcntlo 

PARECERES, sob n''s 968 c %9, de 1976, das Comis
Slics: 

-de Constituição c Justi~;a, pela constitucionalidade c 
juridicidadc: c 

-de LeJ,:ishu~iio Socinl, favorúvcl. 

Em discussf10. (Pausa.) 
Nrto havendo quem quciru discutir a matéria, passa-se à sua vo

taçUo. 
o~ Sr~. Scnudores que o uprovam queiram permanecer sen

tados. (Paosa.) Aprovado. i\ matéria voltar!! oportunamente à 
Ordem do Dia, para o segundo turno regimental. 

i: o seguinte o projeto a prov:tdo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 134, DE 1976 

Faculta ao empregado do sexo feminino socar os dcpcisitos 
de sua contu vinculada do FGTS, na hip6tcse que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]I' Ao emprcgttdo do sexo feminino que se desligar deli

nitiv:~mcnt~.: da cmrn:sa, dentrn dos IH (dezoito) meses sc1wintcs ao 
scu~:a~amcntn. ~ f;t~:tdtado s:tc:tr os dcpllsitlls th; sua conta ... vinculadu 
:111 htllll11 d~.: Ci•tromti•t do Tcmrn t.h: Serviço- FGTS. 

Parilgr:~fo único. Para oso da faculdade referida neste artigo, 
dcverú o empregado do sexo feminino fazer prova mediante aprcsen
tução d:t certidüo de casamento e da Carteira Profissional, com a 
anotação do desligamento. 

Art. :!11 Est;tlei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contr:"trio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Antes de entrar no assunto a que nos propusemos, hoje, abor
dar, cm continuaçUo a pronunciamento de sexta-feira, vamos aten
der - c solicitamos ao Senador Nelson Carneiro que fiqoc atento 
pelo menos cinco minutos,- a curiosidade de S. Ex•, já que não nos 
deu o prazer de ouvir o que afirmamos exatamcntc, - talvez adi
vinhando a pergunta de S. Ex• -, na semana passada. Trans
crevemos: 

"Como preliminar rcvide alegado impunidade dos rcs
pons;.í,veis pclu quebra. acentue-se, pois, que um dos efeitos 
automilticos da aplicação da Lei n' 6.024, é a indisponibi
lidade de todos os bens particulares dos ex-administradores, 
que nf1o podem, por qualquer forma, dircta ou indireta, 
alicnú-los ou oner[t-los até apuracUo c liquidação final dt: 
suas rcsponsabilidndcs. Paru elicCtcia do gruvame - ainda 
dizíamos itqut.:ln ~poca - c como dct~.:rmin~l a lei, foram 
pelos interventores c liquidantes expedidas comunicuções aos 
registras competentes, ao DETRAN, à Polícia Alfandegária, 
fts Bolsas de Valores c fts instituições linuncciras. E ainda que 
os administradores de fato tentem ocultar-se atrús de "testas 
de ferro", como aconteceu nu FIYAP~ na Rio-Financeira, c 
na Tabaj:tra Cr(:dito lmobiliúrio, - para citar só três- n 

mi'io dtt lei os tem ulcancado, a seus bens particulures, esten
dendo o ónus da indisponibilidade por proposta do Banco 
Central, aprovado pelo Conselho Monctilrio Nacional. 

Apurado prcjuiw no inquérito que a Lei manda instau
rar paralelamente à intervenção ou liquidação extrajudicial, 
os respectivos autos sUo pelo Banco Central encaminhados 
ao Juízo competente, com vistas :.1 definir-st: a responsa
bilidade civil dos ex-administradores c chegar-se ao final 
rateio do produto da venda dos bens particulares arreca
dados. Rcfcrcntc Us intervenções e liquidações em curso, cx
trujudiciuis ou falimcntares, acham-se cm tramitação no Judi
ciário, 38 inquéritos que concluíram pela existência de pre
juízos: 89 outros que estão cm andamento no Banco Central 
c o restante, 14 que, por não terem apurado prejuízos, foram 
arquivados, com a conseqUente suspensão da indisponibili
dade dos bens." 

E aí, num anexo a nosso pronunciamento, um por um desses 
grupos atingidos pelas sanções legais foram apresentados. E mais 
ainda: não ficamos só na enumeração dos grupos: fomos alt:m - o 
fizemos das diferentes empresas constitutivas dos mesmos. 

Este é o fato. Mas, dirá V. Ex•- c aqui foi repetido- qoe há 
iates, c:1valos de raça, etc. demonstrando impunidade de seus possui
dores. Por tudo isto c considerando, ainda, que a liquidação ex
trajudicial abrange em regra todas as empresas do conglomerado, 
dirctamentc, por expressa extensão do regime- n lei citada, 6.024, 
art. 51, ou indiretamente, por via de liquidação da holding, segue-se 
que a riqueza porventura ostentada por ex-administradores, 
induz'mdo a crer em impunidade, será apenas aparente, como 
conseqUência do fato de a indisponibilidade não lhes tirar n ndminis
tmção dos hcns particulares, até o julgamento final. 

Er3m estas us explicuçõcs que achávamos, inicialmente, de dar 
ao nobre c combativo representante pelo ex-Estado da Guanabara. 

O Sr, Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• dá licença para 
um uparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com todo o 
prazer. Estamos aqui para explicar o que sabemos. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Vê V. Ex• que tanto 
V. Ex• quanto eu tínhamos a preocupação de dar solução no mesmo 
problema. V. Ex• antecipou-se na sessão de scxtn-feirn, mas não tive 
oportunidade de ler o discurso de V. Ex• porque ainda não foi publi
cado pelo órgão oficial c não tive a Ventura de oovi-Jo. Mas, realmen
te, se há uma lei que dispõe sobre a indisponibilidade desses bens, há 
necessidade de se fazer uma lei mais objetiva, qoe dê um curso mais 
rápido, mais sumário a essas investigações, pura que a ostentação da 
riqueza desses homens que contribuíram para o desprestígio do siste
ma financeiro, não continue a ferir aqueles que colaboraram com 
seus recursos para sua fartura e sua grandeza. De modo que pediria a 
V. Ex•, que tem acesso tão fácil ao Governo, que obtivesse uma lei 
mais rápida, que desse uma solução mais pronta, já que existem ou
tros meios que se podem valer no próprio processo penal para coibir 
esses excessos. 

O SR, VIRGILIO TA VORA (ARENA -CE)- Mas eminen
te Senador, foi o que há pouco afirmamos. Está em elaboração um 
projeto de lei que faça tramitar ainda mais rapidamente casos como 
esse. Nc:itc ponto OposiçUo c Governo estão rigorosamente de acor
do, apenas achamo-nos na obrigação, pelo interesse demonstrado 
por V. Ex• e pela atenção' que sempre lhe dedicamos, de fornecer-lhe 
explicações. Como cm telepatia, o que V. Ex• haviu feito, sob forma 
de pcrguntns1 uliús muito pertinentes, dias ntrús tfnhumos tido o ense
jo de responder. 

O Sr, Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Eu me felicito porque 
nos encontramos. 

O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer, 
cstumos aqui para isto. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• falou sobre a 
indisponibilidade dos bens, baseado no art. 36, da Lei n• 6.024. Não 
é verdade? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Perfeito? Seria interes
sante também que V. Ex• alertasse a Casa para o que consta neste 
urtigo, no seu§ 4•. Eu poderia ler para V. Ex•, pois cu o tenho aqui. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se
nador. homem que tem arquivo é um homem que, pelo menos, pode 
atender a todos esses pregões. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• vem preparado, é 
por isso que gostaria que alertasse a Casa, que há um parágrafo, nes
se artigo 36, muito importante para ser destacado. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Lei n• 6.024, 
de 13-3· 74. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Exatamente. Art. 36, §4• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-

"§ 4• Não são igualmente atingidos pela indisponibili· 
dade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de 
compra c venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos, 
desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados 
uo competente registro público, anteriormente à data da 
decretação da intervençiio, da liquidaçiio extrajudicial ou da 
falênciu." 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Claríssimo. Exatumente. 
~ ui a porta aberta. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Aí é a fraude. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Claríssimo, 
eminente Senador. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Exato. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- E o que há 
pouco cstúvamos dizendo a V. Ex•? Daqui a pouco, diríamos, daqui 
u alguns dias, talvez semanas, vão, em farândoln, gritar contra a lei 
draconiuna, porque a lei vai ser isso e muitíssimo mais, podemos 
adiantur a V. Ex• Aquilo que era indisponibilidade, vai passar u ser 
rculmente confisco. O in dubio pro reo não existirú. 

O Sr.ltomar Franco (MDB- MG)- Vai passar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Existirá. 
Estamos dizendo a V. Ex• tudo que vimos da lei. A Lei n• 6.024 não 
podia ser diferente, para a época em que foi feita. O Governou está 
aperfeiçoando, como V. Ex•s vão ver nu apreciação do open market, 
progressivamente, os meios e os instrumentos de coibir qualquer des
vio daquilo que é legai silo mantidos face u experiência. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- No centi:simo quadra
gésimo primeiro caso! 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ)- Bastaria reproduzir a 
Lei de Falência. Se se reproduzisse a Lei de Falência, num cuso de 
muito maior importtmciu c de maior significucào, a falência retroa· 
giriu, de modo a a\cançur, não só a essas, mas nquc\us transuções 
feitas dentro dos dois anos passados. Aí u lei foi muito bcnéõcu c 
abr'iu um campo amplo à fruude, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vamos aqui 
ler um trecho para avivar, tamb~m. a lembrança do eminente 
advogudo que nos honru com a sua presença no Plenúrio, como re· 
prcscntantc do Estudo do Rio de Janeiro. Os artigos 37, 38 c pode· 

ríamos ir at~ mais adiante, o :..1. Vamos começar pelo 51, pura ver 
V. Ex•: 

Art. 51. Com o objetivo de preservar os interesses da 
poupança popular c a integridade do acervo das entidades 
submetidas a intcrvcnçuo ou a. JiqUidaçuo extrajudicial, o 
Banco Central do Brasil poderá estabelecer idêntico regime 
para as pessoas jurídicas que com c\as tenham integraçilo de 
atividadc ou vínculo de interesse, ficando os seus administra· 
dores sujeitos aos preceitos desta Lei. 

Um pouquinho mais forte do que u fulimentar. a que V. Ex• se 
refere. Ntto'? 

Vamos pura diante: 

Parágrafo único. Vcrilica-sc inh:graçilo de atividadc 
ou vinculo de interesse, quando as pessoas jurídicas referidas 
neste artigo, forem devedoras da sociedade sob intervenção 
ou submetida liqUidação extrajudicial, ou quando seus sócios 
ou ucionistas participarem do capital desta em importância 
superior a \0% (dez por cento). ou sejam cônjuges, ou 
parentes até o 29 grau consangUíneos ou afins, de seus di· 
retores ou membros dos conselhos, consultivo, administra. 
tivo, õscal ou semelhantes. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Como vi: V. Ex• ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agora, emi
nente Senador Nelson Carneiro, o Líder de V. Ex<tem u primazia na 
concessilo do aparte. 

O Sr. Roberto Saturnino (M DB - RJ) - Senador Virgílio 
Túvora, V. Ex• estú nos convencendo, a nós todos, de qw.: a lei i: 
boa. O que está faltando ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• cstâ 
•tchando u lei ruim?! Não é possível, Exceli:ncia! 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ) -V. Ex• mesmo está 
dizendo que o Governo cuida ainda de aperfeiçoú-la. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- De aper
feiçoá-lu c torná-la mais forte. 

O Sr. Roberto Sarurnino (MDB- RJ)- Mas, pelo que V. Ex• 
estio dizendo, a lei i: boa, o que está faltando é a açào õscalizadora do 
Banco Central para que esses casos nilo venham a acontecer ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não seja 
injusto, eminente Senudor. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - ... porque, se 
aconteceram 141 casos, alguma coisa está errada nu ação õscaliza
doru do Governo. Não é falha da lei, esta pode existir, u lei pode ser 
aperfeiçoada, mas, está me parecendo- acho que esta i: uma evidên
cia que está saltando aos olhos- que a repetição dos casos estú a se 
dever, principalmente, u uma falha nu ução õscalizadoru. preventiva, 
do Banco Central. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Respondere· 
mos a V. Ex•. antes de concedermos o npmte u seu colega de Ban~ 
cada. 

Eminente Senador, se fosse apenas a intervenção cm 4, 5, 6, 7, 8, 
10 casos, é que não hawria justamente essa açào liscalizadora. Se 
houve 141 casos, é porque o Banco Central perquiriu a situação de 
todos esses diferentes casos, c não deixou um sem que tomasse 
provid~ncias. 

O Sr. llobcrlo Snturnlno (M DB- RJ)- Depois dos es•ouros! 

OSR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA-CE)- Perdào,. .. 

'I i•·•; 
- -lt,i•il •,', ;,\:\.:'1,

1
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O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Ficou u porta aberta pe· 
lu lei! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-... u lei dá as 
normas u seguir, c o Bunco Central. gostaria que upontussem um 
cuso que não tinha seguido essu lei. 

Concedemos o aparte no nobre Senudor Nelson Curneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Com muito pruzer. 
Quero dizer apenas que V, Ex• acaba de dcmonstrur que us fruudes 
são possíveis, c têm sido possíveis atê hoje porque, quem vai entrar 
num processo de liquidação, jú antes passa os bens pura terceiros, 
passa e transfere o Registro de Imóveis. Esses bens ficam sendo de 
terceiras, testas-de-ferro, quando não vão para o Exterior. De modo 
que essa disposição do § 4• destrói todu a lei, porque ninguóm 
estoura primeiro pura, depois, transferir o bem. 

O Sr. Roberto Saturnlno (M DB- RJ)- Mas ó claro! 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Primeiro transfere o 
bem, para. depois, estourar. Quem entrou um dia em juizo de falên· 
cia sabe o que é isso. Se o falido faz isso, porque niio vai fazer o mes· 
mo uma grande organização que joga com o crédito do povo'? De 
modo que toda a argumentação de V. Ex• ruiu, com a devida vênia, 
em face da inovação do§ 4•, feita pelo Sr. Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Exatumente. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- A lei permite a fraude, c 
a fraude tem sido feita impropriamente. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Concluído o 
aparte de V, Ex•? Eminente Senador, a lei ó muito mais severa do 
que a Lei Fulimentar: apanha não só a organização, como todas as 
organizações que com ela estejam co-partlcipcs das dividus. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Depois do estouro! 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- (Ao orador) Mas Ex• .. 
o que diz o§ 41"? V. Ex• já leu aí, e ó uma porta ubcrta. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE) - Mas, 
eminente Senador, está sendo dito que vem um projeto de lei aí 
sanando esta falha. E isso foi dito antes de V. Ex• reclamar. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Eu sei ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE)- Num aparte 
dado ao Sr. Senador Roberto Suturnino. já anunciávamos que o 
Governo enviarâ mensagem a respeito (estamos vendo V. Ex•s 
gritarem, daqui a pouco, em farândola contra repetiremos que a lei i: 
draconiana), fruto da experiência, umu lei ainda muito muis severa 
do que a Lei n• 6.024 e que, pelo que sabemos, (~ nossa profissão de 
origem ó Engenharia, e não Advocacia, não somos bacharel) 
drástica. Se o é, se o não é, V. Ex• que já está pedindo, em nome dos 
contribuintes, que a que vem seja mais drástica, analisará cm tempo 
oportuno. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)-Apenas ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- V. Ex• foi 
atendido nesta tarde por duas vezes. Primeira, numa informação que 
já havíamos dado a priori e, segundo, no desejo de u lei seja uinda 
mais forte. Pois dispositivos mais fortes que a Lei n• 6.024 já forum 
anunciudos por membros eminentes do Governo e, hoje, tornudo a 
conr.rmur por um seu porta-voz. nestu Cusu. não tilo· uutori7.udo 
quanto uquclns outros pessous: nós. 

O Sr.Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Vem ai uma lei ... 
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite'? Ao 

contrário nilo sou infeliz. As duns intervenções foram felicíssimas 
porque permitiram ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE) - Estamos 
dizendo que V, Ex• está infell7.?! 

O Sr. Nelson Curnciro (MJ)Il- RJ)- Nfto! V. Ex• disse que 
fui nos dois momentos, 

O SR. VIRGILIO TÁ VOilA (t\RENA -CE)- Jú e<tú feliz. 
As ouças da Oposição estão muito ruins hoje, precisam melhorar. 
(Risos.) 

O Sr. Nelson Carneiro (~JJ)Il- RJ)- Apenas htmento que 
;.mtcs dcss:tlci que vir{t tcnh:un passado tantos, 141, cu.;os. 

O Sr. Roberto Snturnino (MOA- RJ)- E.<atamentc. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- E antes disso 
qual era a lei que existia. ainda no tempo da SU MOV? 

O Sr. Nelson Carneiro (MDil- RJ)- Então, veja V. Ex•, 
para que somos legisladores'! Par:t que h{t um Governo? Pura que se 
fez uma Revolução'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Perguntamos 
se a Lei n'·' ó.m4 é nu não um pesadelo pant todos esses casos? 

O Sr. Nelson Carneiro (M Dll- RJ)- E todos escaparam. 

O SR. VIRGILIO T,Í. VORA (ARENA- CE)- Todos csca· 
param, não! V. Ex~ não leu o discurso. 

O Sr. Nelson Carneiro ( M DB- RJ)- V. Ex• acaba de afirmar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Vamos lhe 
mandar dc rm:scntc as notas tuquigrúficas respectivas, para que 
V. Ex' não agrida, sem querer, :1 vr.:rdadr.:. V. Ex• vui ver, no pronun
ciumcnto dr.: sextu-feir;.t, ayueles pro~:cssos jú otrquivados porque não 
fornm encontrados pn:juizos, aquelas dczcnus de processos que estão 
n11 Justica. 

Então, dizer que todos escaparam i: uma maneira eloqUente de 
procurar dar vivacidade uo apartr.:, mas não de traduzir uma rea
lidade ou um fato. 

O Sr. Nelson Carneiro (~I DI!- R.IJ - Não, V. Ex• muda as 
p:ll:wras. muitos cs~:tp;.tr:un c V. E.x~ sabe.: qur.: i: verdade. Aí estão exi
bindo :1 stw riqucta di:111t~.: do ... 

O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE) - Mas parece 
que já explicamos a V. E.x• ... 

O Sr. Nelson Carneiro ( M D ll - RJ) - Mas i: por isso mesmo, a 
lei é tfto ruim qu~.: é prcdso ser mndificmla. 

O SR. VIRGILIO TA VORA (ARENA- CE)- A lei não i: 
tão ruim não, porque essa lei foi votada por este Congresso, em 1974. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ) -Nem sempre o Con
gresso acerta, 1\ cada dia as leis se modilic;.tm. 

O SR. VIRGILIO T,\ VORA IA RENA- CE)-(: por esta 
ruzfto que o Govt.:rno deseja uinda tornur mais severa a Lei nq 6.024. 
E isso j{t foi dito uma, du:ts, três, quatro vezes. V. Ex• estú se 
hunhundo cm (tguas de rosas. (Risos.) 

O Sr. Ldte Cbu•cs (MOA- PR)- Senador Virgílio Távora, 
j1crmite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ViRGILIO T.~ VORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Leite Cha•cs (MDJl- PR)- Senador, na brilhunte e 
cs.r~rca~a dcfesa que est:l fazendo, V. Ex• procunt mostrar que esta 
l~1 c mous sevcr:~ do que a Lei de Fal~ncius. Peço vênia a V. Ex• para 
dtscordar. A Le1 de Fal~ncias assegura, através de rcvocatórin, a unu
laçflo de vcmlas de hens feitas até sessenta dias anteriores uo primei
r~l pro~es~o sofrido pcl:t empres:1. Nesta nflo, os hcns que tiverem 
stdn alienados nu mc:-.mo ~.:nmprnmissaUos, até a d:tta du intcrven
çflo,~(t estão ist:ntns dn constrangimento oficiul. Por outro lado, que
ro ~h1cr~ u V. E.'\• o .o;,e!!,uintc: este Congresso niln tem poderes pclu 
l:gt~la~·:tn :ttual, de modificar uma h.:i destas, porque ela versa mati:
na llnancetr:t. Nàn temos comrr.:tência rara aluar Clll sr.:torcs que te
nham rd:tl:illll:llllr.:nto Ctllll llliltÍ!ri~t nnancdnt, isto C/ll ra1.à0 do 
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regime cm vigor. De forma que V. Ex• cst{t vendo que nós não temos 
competência nem o Senado, nem a Cflmaru ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Mas, emi· 
ncntc Senador, o Governo é que vai mandar; o Executivo. 

O Sr. Lcilc Choves (MDB- PR)- ... para modificar uma lei 
dessas. Ainda que notemos que esse dispositivo é cnsejador de 
fraudes como essas, nüo podemos sequer ter iniciutiva, porque a 

I iniciativa é e•clusiva do Governo. E a despeito da repetição de fatos, 
não houve modificação deste dispositivo. Muito obrigado a V. E•• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se
nador, primeiro de tudo, não perguntamos. não e•igimos, não soli
dtamos do Congresso que viesse aqui modilicar a lei. Ao contrário, 
dissemos que o Poder Executivo tinha tomado a si a iniciativa de 
tornar ainda mais rigorosa a Lei n• 6.024, conforme brevemente espe
rávamos que os Srs. vissem. Isso que foi dito no discurso anterior, 
cm resposta ao eminente Senador Roberto Saturnino. 

Agora, se V. E•• (não somos advogados) disser-nos que a Lei 
Fulimcntar apanha as pessoas jurídicas existentes no conglomerado 
em que se procedeu a fali:ncia, desde que elas não sejam responsáveis 
por avais ou co-obrigações com a empresa cm qUt:stão, será uma sur
presa imensa para nós. 

O Sr. Heitor llios (ARENA - BA) - Porque ela não foi 
rcvogad~1. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Prcsidcntc, dada cstu explicação ao eminentc Senador Nelson 
Carneiro, que jú olha impaciente para o relógio, informamo-lhe que 
era apenas este o esclan:cimento que gostaríamos que S. Ex• ouvisse. 
Passaremos, então. a uma parte um pouco enfadonha, reconhe
cemos. Aprcciação do open market. bem como as modilicações havi
dus nt:stc instrumento c mostrur o por quê da sua necessidade c us 
suas rcpercussõcs, múximc no uso imoderado que houve, em determi· 
nudo tempo, das cartas de rt:compra c o que isso acarretou nu 
situaçi'lo de algumas dessas instituições aqui citudas. 

O Sr. A~cnor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
upnrte'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer, 
receber apartes de um colegn é um pruzer. 

O Sr. A~cnor Maria (M DB - RN) - O Sr. Ministro da Fa
zenda alirmou: 

"Que o Banco Central não pretende cobrir as fraudes 
com recursos do IOF, é neccssúrio que se modifiquc a Lei que 
institui o Fundo oriundo de IOF, punindo severamente os 
corruptos c corruptorcs qur.: utilizaram-no cm benefício pró
prio, o qur.: é fC!cil provar, basta o Bunco Ct:ntral fie dignar a 
isso." 

Sinto que o Governo t:stú com vontadc, re~dmentc, de acertar c 
os recursos c.xistcntcs são todos de origem dos 33% dos brusileiros 
que tmbaiham, ou seja, JOF, PASEP, FGTS, INPS, PIS, Depósitos 
Compulsórios, j:l comprometidos com os constantes desajustes de 
nossa cconomia, provocados pdu Imobilização Financeira, oriundas 
dc quebras constantes de Instituições Financeiras, Concordatas e 
Falências de empresas altamente linanciadus pelos Bancos de 
Dcst:nvolvimcnto. Acredito que este é o caminho ct:rlo c tr.:nho a im· 
prcssiin de que o caso que mais afctu o nosso País é: a inlhçào oru gri
tuntc, é n corrupcão que precisu ser banida a qualqut:r custo c a 
qualquer prcço. Muito obrigudo a V. Ex• 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (t\RENA - CE) - V. E•• 
apenas leu declaração do responsl1vc\ maior pelas linunças do Puís, 
(lliC apóia aquilo que hil pouco dissemos: vui ser uma lei muitíssimo 
mais scvcra ainda. V. Ex• vem cm nosso acordo. Muito grato. 

O Sr. Agcnor Morla (MDB- RN)- A lei retroage'! 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Como V, Ex• 
c nós, lamentavelmente, niio somos bacharéis cm Direito, os ilustres 
colcg"s de V. Ex• aqui, que o forem, dirão a V. Ex•, que lei não tem 
efeito retroativo exccto .. pro reo". Para sanar tal situação apresente 
o M DB de sugestão vúlida que faça retroagir. niio só esta como 
outras leis, apresentando também uma emenda constitucional a rcs· 
peito. Aí, ante a Lei Magna é outra coisa: mus, dentro dos quadros 
constitucionuis vigentes, lei não retroage, repetimos, a não ser "pro 
rco". 

O Sr. Gilvon Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIOTÁ VORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Gilvon Rocbo (MDB - SE) - E "pena; uc10c sugestão 
para a lei que virá: a partir desta data é proibido lesar os cofres públi
cos; será desse tipo a sugesttio pedida Ex•? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)-,\ partir dessa 
data, também, eminente Senador, deviam ser obrigatóri~1s contribui
ções objetivas e nüo destrutivas, que procurassem, - como damos 
exemplo de algumas, oriundas do Partido de V. Ex•. c que têm sido 
:tcolhidns- aperfeiçoar algo na nosso Legislação. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Como a CPI Ex•. que é 
uma medida da maior seriedade, objetiva, e que é cxat~Ultt:ntc dentro 
do nosso âmbito parlamentar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Bem, que tal 
continuar seguindo norma de ação que, há tanto tempo já usado pela 
Liderança da Oposição. E estendê-la aos diferentes membros du 
mesma? 

St:mpre estivemos aqui aptos receptivos coração aberto para 
acolher colitribuiçõcs. Vamos ver se alguma dessas contribuiçôcs que 
V, Ex•s desejam em forma de lei e não em forma de coação, podem 
ser aproveitadas c então nós as aceitaremos. Contribuicão sim, 
imposiçfto, não!!! 

Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, p~1sscmos, - c nos per
mitimos escrever para não nos alongarmos imenso, - ao problema 
que hoje nos traz a esta tribuna, justamente o ope11 market, tlio 
falado, tão atacado c, falemos claro, tf10 pouco conhecido de todos 
os seus críticos ou da quase totalidade deles. Fala-sc. hoje, cm opcn 
market como nu Idade Média se falava cm Aashav~:rus, como cm 
época não muito rccuadu se falava no nazi-fascismo, scm se saber 
n:almt:ntc.: o que~: apenas pdos scus t:ft:itos. mdhorcs llll piores cm 
det\!rmirmda sitlmçtw. se doutrina como se conhcccssl!m a m~n~ria. 
Descu\pcm-nos :1 franqut:zn. 

Algumas considerações usuais se impõem 
A) A boso monetária e os meios de pagamento 

Consideremos o balanço consolidado das Autorid"dcs Monetit· 
rias (Banco Central e Banco do Brasil). As aplicações, escrituradas 
no ativo. consistem basicamente de: I) cmpréstimos lUO setor 
privudo, uo Governo, às instituições financeiras): II) rc.:scrvus cam· 
biais; 111) outras contus. Essas aplicações são financiadas pclus 
contns do pa.~isivo, ns quais se desdobram cm dois grandes grupos; 

u) passii'O não mmu•tário- o qual compreende: I) os titulo:; pú
blicos hmçados pelo Banco Central: II) os recursos cspcciais for
necidos pelo Governo Fedem) (por exemplo, urrccadaçilo do Impos
to sobre Opcruçlics Financcin1s) o IOF aqui tJo citado~ III} depósi
tos a pra:to Uivt:rsos (inclusivc depósitos dc importaçi'lo): IV) rt:cur
sos prórpios {cupitalnwis rl!servas): \')depósitos do 1\:sourn N:1CÍL1· 
na!: 

h) hast• nwm•uiria - :1 qual se compõe dos seguintes itens: 
I) depósitos à vista do público: II) depósitos dos Dancns Comerciais 
(cont:1s de compensação de cheques c recolhimentos compulsórills): 
111) p11pel moeda cm circulaçito. Deve-se notar que n papel moeda i: 
a contu de fcchnmcnto do bulanço: as Autoridudcs ~ionctúrias lan· 
çam pupc\ moeda cm circu\açt10, na mcdidu cm que su;1s ar!!caçõcs 
não conseguem ser cobertas pelas demais cont~1s do passi\\l. 
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Os meios de pagamento, no conceito convencional de M 1 , 
compõem-se de: I) papel moeda cm poder do público (isto é, papel 
moeda fora da caixa dos Bancos Comerciais e Autoridades Monetá
rias): 11) depósitos à vista do público no Banco do Brasil: 
III) depósitos à vista do público nos Bancos Comerciais. Em 
30-11-75 as proporções dessa distribuição eram, respectivamente, 
17%c66%. 

A diferença entre meios de pagamento c base monetária é exala
mente a diferença entre os depósitos à vista nos Bancos Comerciais e 
os respectivos encaixes (em moeda corrente e em depósito nas Au
toridades Monct:irias). Como a maior parte dos meios de pagamento 
é representada por depósitos à vista nos Bancos Comerciais, essa 
diferença é considerável. A relação entreM 1 c a base monetária B é 
o denominado "multiplicador dos meios de pagamento". 

Desculpem-nos os Senhores Senadores a exposição um tanto ári
da, que acabamos de fazer, cm virtude de não haver outra maneira 
de chcgurmos às conclusões que desejávamos. ~possível demonstrar 
que esse multiplicador é tanto maior quanto maior for a proporção 
dos meios de pagamentos guardada pelo público sob a forma de 
depósitos à vista nos bancos comerciais: menor ror a relação entre os 
encaixes dos bancos comerciais c os respectivos depósitos à vista. 

Denominam-se, então, operações de open market os lança
mentos ou recolhimentos de títulos públicos pelo Banco Central. O 
efeito dessas operações é o de alterar, no valor correspondente, a ba
se monetitriu. Assim, um cruzeiro a mais de L TN's lançado junto ao 
público, corresponde a um cruzeiro a menos nu base monetária e, fei
to o cfllculo. uproximndamente 2,434 cruzeiros a menos nos meios de 
pagamento. Onde aqui diremos que as L TN's embora sejam quase 
moeda, garantidas que sejam pelas curtas de recompra, pela relação 
existente atr:ís cituda, são o meio eficiente do que nós chamamos 
"cnxug:tr o mercado", diminuir-lhes u liquidez. 

A eficácia das operações de open market pode ser contestada 
qu,mdo se admite que os títulos possuem tal liquidez que possam 
cquiparur~st: à mocdu, para todos os efeitos econômicos, mas já pro
vamos, há pouco, u diferença existente devido à proporção atrás 
citadn. 

Assim as operações de open market representam poderoso ins
trumento de controle monetário, no País, sendo amplamente pra
ticada cm todo os países do mundo ocidental. 

Agora, vem a parte para a qual gostaríamos que atenção fosse 
voltada: no Brasil existem dois mercados abertos e absolutamente 
distintos: o opeo I c o opco 11. O opcn I é o open market propria
mente dito, pelo qual o Banco Central compra e vende titulas públi
cos: as Letras do Tesouro Nacional e Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional- em linguagem comum LTNs e ORTNs. 

Em tese, as L TNs por seu menor custo e prazo de vencimento 
seriam preferiveis às ORTNs para as operações cm questão, Ocorre, 
porém - e desculpem estar entrando nestes detalhes, porque vão 
ju>tificar uma posição de Governo - que devido à preferéncia do 
mercado, muitas vezes, só é possfvcl lançar os títulos públicos nas 
quantidades desejáveis, se apelando para os recursos das ORTs. 

Além do mais, as ORTNs, por seu maior prazo de vencimento, 
dão maior estabilidade à contração a base monetária, ou mais 
prccisumentc, a contenção de sua taxa de crescimento, 

Passemos, então, Srs. Senadores, para o Opcn II, isto é, aquele 
mercado em que as corretoras e distribuidoras trabalham. 

Antes, gostaríamos de dizer, ainda em rclaçilo ao Opcn I, que o 
mercado secunditrio de títulos de renda fixa, na qual us corretoras c 
distribuidoras dão liquidez, nilo apenas às L TNs e ORTNs, mas tam
bém aos títulos públicos estaduais, c às obrigações da 
ELETROBRÂS e a titulas privados que servem de suporte 
indisrn:nsúvel, no momento, a existência do Open I. Basicamente, 
cssil~ corretoras e distribuidoras drto liquidez aos tftulos de renda 
lixn pelo seguinte mecanismo: a corretoru compru o tftulo, vende 
sucessivamente esse título- quando fulo corretora, queremos dizer 
corretora Cll distribuidora - a clientes que desejam muntê-los cm 
carteira por curto prazo, usnndo o mecanismo das C[trtus de 

recompra. Nesse meio tempo, enquanto os títulos ouo encontram 
clientes, tem-se que pagar, quem comprou tem que pagar - a 
corretora ou distribuidora financia, com empréstimos bancários, as 
mais das vezes no chamado o••er nig/11, isto é: de dia n dia, sobre a 
noite, compra-se num dia para pagar no dia seguinte, ou mediante 
carta de recompra a outras corretoras c distribuidora. 

Este é o funcionamento do Opcn I e do Opco 11 c procuramos, 
deles Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer o mais resumidamente 
possível a uprescotução. 

~ óbvio que é uma verdadeira arte. tomar emprestado a curto 
prazo para emprestar a longo prazo, c quando essa arte não é bem 
exercitada, dá crises como a aqui citamos na apresentação de sexta
feira. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - Quando não é bem 
exercitada ou quando não é bem fiscalizada? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pelo riso do 
eminente Senador Roberto Saturoino, já estamos vendo que S. Ex•, 
economista que é, estava concordando com o desalinhavado da 
apresentação, mas que é verdadeira. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- São apenas definições. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Sim, são 
apenas definições, e pelo riso de S. Ex• estamos vendo também que 
queria dizer da fiscalização. 

Realmente, num mercado imenso como o mercado financeiro 
brasileiro, aos poucos é que o Banco Central tem podido fazer exerci
tar essa fiscalização, nos termos e nus proporções que desejaríamos, 
S. Ex• e nós, que fosse feita, e mais do que nós dois, o próprio Gover
no Federal. 

Em média, apenas como um esclarecimento, as taxas de curto 
prazo costumam ser menores do que as taxas de longo prazo, em 
tese, de modo que as operações, em questão, possuem um bom 
potencial de rentabilidade pura quem trabalha com a necessária 
prudência. Vê V. Ex• que não estamos procurando fantasiar nada. 

Três problemas, porém, têm que ser levados cm conta. 
I o - as taxas de juros, a curto prazo, costumam sofrer fortes 

oscilações em função do nível de liquidez c da atividadc cconômica. 
10 claro. Numa fase de superexcitação de demanda aumentam os 
juros. Não se precisa nem, aqui, estar perdendo mais tempo em 
discutir o que é quase um axioma; 

2• - tendo em vista essas oscilações da taxa de juros, u curto 
prazo, tomar empréstimos sucessivos, à base do rol/ over, é excelente 
negócio em fase de juros descendentes, mas muito perigoso cm fase 
de juros ascendentes. 

Até agora, Governo e Oposição parecem que estão de acordo. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ. Fora do microfone.)
Sem dúvida. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- 3•: as opera
ções de m// over, por sua vez, pressupõem a existência de um mer
cado de crédito suficientemente desenvolvido para que qualquer ope
rador possa refinanciar-se, quando preciso, desde que pague a taxa 
do dia. 

Se tal mercado oão sucede, nilo existe, o operador corre o risco 
de, num dia de azar, ter o empréstimo vencido e não conseguir reno
vá-lo. Aí temos o exemplo de muitas dessas corretoras e distribui
doras que não trepidam cm alguns casos de utilizar "letras frias". O 
diagnóstico é este. Vejam os Srs. que Governo c Oposição, de vez cm 
quando, se entendem. Está cxato. 

O mercado do curo-dólar é, certamente, o mais famoso de 
todos, numa prática de tomar dinheiro a curto prazo pura emprestá
lo ii mêdio c a longo prazos. 

No caso do Open 11 brasileiro, a udoçilo teria que ser o inverso. 
Como os títulos comprados pelas corretoniS e distribuidoras pos
suem um rendimento prefixado ou determinável, conforme a corre
çüo monetária, u taxu ncxlvcl deveriu nplicar-se às curtas de rccom-
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pra. Mas, até u no~•u discussão de maio passado- recorda-se o emi
nente Senador- o que nós vfamos era transformar tltulos mercê de 
cartas de recompra em quase moeda, porque se lhes assegurava renta· 
bilidade e exigibilidade a prazo determinado. Para isto o Governo 
ficou atento e a tão malsinada, pelos interessados, Resolução n• 366 
que fazia parte daquele pacote de providências tão discutidas pelo 
eminente Senador Roberto Saturnino e por nós, em maio do ano 
passado, veio por um cobro, ou tentar por um cobro a esta situação. 
Foi, então, dado um prazo a essas diferentes corretoras e distribui· 
doras para que, paulatinamente, fossem reduzindo o nível das apli· 
cações nestas cartas de recompra, nas condições citadas, de maneira 
que, a 31 de janeiro deste ano, já tivéssemos o mercado, pratica· 
mente, saneado. 

Vem, então, antes de entrarmos no problema do Open /1 c de 
problemas outros, que apreciaremos, a pergunta: por que então a Re· 
solução n• 435, justamente um ano após? Srs., este Governo é amiú· 
de constantemente atacado por não querer ajudar os Estados. Nós, 
nordestinos, damos testemunho do contrário, mas vozes, aqui, quase 
todos os dias se ouvem: é a macrocefalia do Poder Central, principal· 
mente em termos financeiros, esmagando os órgãos que deviam, por 
sua natureza, como células mãter da nacionalidade, terem melhores 
recursos, que são os Municípios c, as suas somatórias, os Estados. 
Não é isto? Pois bem, Srs.! O Governo não tem que esconder: A 
Resolução n• 435, examinada por uma pessoa de que entenda, de 
serenidade de julgamento, nada mais, nada menos é do que o instru· 
mento que torna possível, pelas condições diferenciadas, que dá 
aqueles prazos de liquidação entre títulos estaduais e os demais obje· 
tos de carta de recompra, amparar finanças destas Unidadt:s Fe· 
derativas. 

Não houve pois da parte do Governo, e já por antecedência 
respondemos, um recuo, mercê de outras circunstâncias, mercê de 
outros fatores senão aquele primordial de permitir -e lamentavel· 
mente não estão os Representantes do Estado mais beneficiado com 
a medida, o Estado de São Paulo - a colocação de Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Paulista, as chamadas ORTP. Óbvio que 
não eram somente ORTP: ORTE·RS, do Rio Grande do Sul, 
ORTM de Minas Gerais etc. Mas aquele que mais sobressaía na 
impo;sibilidade de cobrir parte das suas agruras deficitárias de Te· 
souro, era justamente o grande Estado bandeirante. 

Senhores, o que o Governo fez? A Resolução n• 366 é um hino, 
à moralização, i: um hino à organização, é o atestado mais fiel, mais 
certo de que o Governo, pelo Banco Central, não ficou omisso, não 
ficou sem uma atitude agressiva, pura poder realmente sanear o mer· 
cado. E a Resolução nv 435, seu complemento, que, aparentemente, 
pareceria como um recuo, teve como finalidade, conservando o 
espírito e as linhas mestras da 366, tornou possível, pelo meno.s, 
manutençüo do mesmo nível de endividamento dos Estados atravcs 
de Obrigações Reajustáveis. 

O Sr. Evelúlo Vieira (MDB - SC) - Permite ·V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Evehlslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• tem reconhecido 
que tem havido irregularidades à granel no mercado financeiro 
brasileiro. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) -Toda vez que 
tal sucede, o Governo intervém e procura punir ou solucioná-las. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V, Ex• reconhece, tam· 
bém, o favorecimento a empresas falidas. V. Ex• alega que o Gover· 
no deseja a verdade, a verdade deseja também o MDB. E mais, o 
M DB deseja identificar as causas dessas irregularidades. Luta por 
isso, pela constituição de uma CP I. Indago a V. Ex•, Líder do Gover· 
no no cumpo económico: o MDB comprometendo-se a nll.o convo· 
cnr o depoimento do Ministro Reis Velloso, autor do favorecimento 
de 350 milhiles de cruzeiros il empresa falida l.utfulla, a ARENA 

concordaria, aprovaria, daria apoio para a constituição de.-sa CPI, 
pura buscar as causas dessas irregularidades, desses favorecimentos? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente 
Senador, estávamos apresentando, em lermos absolutamente isentos 
de paixilo, o problema do open-market e, em funçüo dele, a situação 
em que se encontraram determinadas empresas, mercê dessas medi· 
das tomadas cm muito boa hora pelo Governo. Mas, se V. Ex• dese· 
ja descambar para o terreno que considero de ofensa pessoal a um 
representante do Poder Executivo, dos homens a quem o Brasil mais 
deve- a opinião de V. Ex• i: contrária, a minha i: esta- diríamos a 
V. Ex• que a opinião ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Não houve ofensa pes· 
soai. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ofensa pes· 
soai houve. A não ser que não entendamos português. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Com a sua licença, 
V. Ex• está chegando ao final do seu pronunciamento em que rebate 
as exposições, as ponderações, as críticas construtivas que o Senador 
Roberto Saturnino fez, solicitando uma CPI nesta Casa. Aproveita· 
mos a oportunidade para fazer essa indagação a V. Ex•, a fim de 
buscar um esclarecimento da opinião pública brasileira, que deseja e, 
no nosso entendimento, a CPI era um instrumento mais adequado e 
mais rápido em buscar essa identificação por todos nós desejada. 
Não houve de nossa parte nenhuma agressão, nenhuma ofensa à pes· 
sou do Ministro do Planejamento porque o que dissemos estamos 
reproduzindo, repetindo o que a imprensa tem dito constantemente 
c, especialmente, o jornal O Estado de S. Paulo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A segundam· 
tervenção do eminente Senador confirma que, pelo menos, S. Ex• 
desde o inicio nilo ouviu nosso discurso. Vamos'- sem o menor 
constrangimento- esclarecê-lo: eminente Senador, não estamos no 
fim do nosso pronunciamento, nem respondendo ao discurso aqui 
pronunciado pelo eminente Senador Roberto Saturnino. Já o 
fizemos seis ou sete vezes. E sobre o caso a que V. Ex• se refere -
talvez não estivesse presente- já nos pronunciamos não uma, mais 
várias vezes: O Governo está em condições, e o fez, de dar os esclare· 
cimentos necessários sobre o caso percutido por V. Ex• Exemplo 
único na História do Pais, o Governo muito antes de Banco Central, 
mesmo antes do tempo de SUMOC, exemplo nilo houve de que Go
verno viesse- abrindo aquilo que muitos consideravam sigilo ban· 
cárie - dar. como fizemos sexta-feira, todos os esclarecimentos ne· 

· cessários. E todos os esclarecimentos necessários serão dados, desde 
que solicitados. 

Agora, o Governo pela voz do eminente Senador Eurico Re· 
zende, já disse que não concorda com CPI que não tenha como 
objetivo um esclarecimento, e sim, mais balburdiar o mercado finan· 
ceiro. A resposta nilo é do nobre Líder ... 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Lembro ao nobre 
orador que só lhe faltam 5 minutos. Peço que não conceda mais 
apartes a fim de poder terminar o seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Eminente 
Presidente, com todo prazer atendemos à convocação de V. Ex• 
Mas, quanto mais apartes tivermos, da Oposição, mais gostaríamos 
acolher a fim de ter chances de esclarecer os pontos de vista em 
dúvida por S. Ex•s E, como estamos inscritos para amanhã, os 5 
minutos que forem tomados por apartes, se V, Ex• concordar, consi
deramo-los nós muitíssimo bem empregados, porque o Governo faz 
questão de deixar, ui, sim, por sua própria Iniciativa, bem e.<plicadas 
toda.< a.< d1ívidas que a nobre Oposição ou que algum Membro do Par· 
lauwnto, mesmo qutt a ela não pertença, tenha sobre o assumo. Mus, 
chama u si a iniciativa; a Maioria intenta dar os esclarecimentos mas 
nilo aceita ser compelida a vir, como réu, dizer porque fez o Governo 
isto ou nilo fez aquilo. Ela se adianta. Ela está dizendo tudo que 
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sahc. i: o ex.~.:mplo dado anteriormente, mais uma vez repetido, é 
claro. 

Sr. Prt:~ic.lcntt:, Srs. St:nadorcs, funç!lo du missão mornlizudorn 
dü Govt:nhl, da ~ontriç~o que fez, no uso da cartu de recompra, nu 
!iscalit.açüo do Banco Central, função de tudo isto é que pudemos 
apn.:scntar aos Senhores a açào saneadora tida, por este Governo, 
cm 1..;1 instituições várias apanhudas como atrás citamos, na muni· 
pulaçJo de "letras frias". Não foru o intuito do Governo suneur o 
que f:tria clt.:'~ Passaria u milo pela cabeça de todus elas? O que fez'! 
Vamos, se provocados nos reportar em outru ocasiUo, à empresa, 
graças it qual aqui, há pouco, foi ucusudo um Ministro de Estado de 
ter lhe passado n mão pela cabcçu c querido salvur. E vamos mostrar, 
justamente:, us;.tndo as palavrus já proferidas em grande parte na 
C:imara Federal. pdo eminente Deputado Viana Neto, upenus lhe 
acrt:sct:ntando algumas achegas, o que houve no caso. 

Era o que tínhamos a dizer, por hoje, Sr. Presidente. (Muito 
bcm! Palmas.) 

O SI!. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobrc Scnador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Continuo com o propósito de hoje encerrar o discurso iniciado 
nu scssrto dc sext~t-fcira e continuado na de ontem. 

Antes dt.: cmpossadas, as mais .altas autoridades fazem o jura~ 
mcnto de "m~tntcr, defender e cumprir a Constituição". No entanto, 
jú sc tornou corrente as mesmas autoridades usarem da força e dos 
recursos do Estado para subverter a Constituição jurada, deslembra~ 
das das inapug[tvr.:is conseqUências desssa quebra de juramento. Não 
s:10 c:tpazes de alcançar o sentido du advertência de Ruy: 

"os piores de todos os crimes, os que mais atacam a 
moral pública e depõem contra a civilizuçiio de um povo, silo 
as viol~ncias contra u lei pelos a quem ela incumbiu de sutt 
guard:t." 

lJLh.: dt: outr;.t fdtot voltaria u udvcrtir: 

"nada avuria mais seriamente as instituições populares 
do que os alas ao poder que ubulurcm u conflunça do povo 
no rcspt!ito dus lds pela autoridade." 

A!!orn a autoridadt: jú não viola as leis que embaraçam St!US 
Jt:scjos: ap:tga-as, por ato sobcruno e incontrastávd, c no seu lugar 
faz t:sCrt!vcr o qut! lhe apraz. 

Confessadamonte, o "pacote" foi concebido c despachado pura 
'I"" o M DB nJo chegue ao poder, puru que a ARENA possa dar 
"um p~tssdo pelu rúht eleitoral". Desse modo, os brasileiros ficaram 
o!kialmL:rHc divididos cm bons e maus, capuzes e incapazes, puros e 
impL1ros. útt!is c nocivos, honrados c perjuros. Graças a essa divisão, 
pda nliaçito partidúria ou quiçá pelo voto, o IBGE pode dizor 
quantos hons brasilt.:iros existem c quantos são os maus, qual o 
nút:h.:m dos patriot:1s t! dos impatriotas. 

.. \imb n~to O(.:orrcu aos mt!ntort!S dt:ssa conccpçiio furisuicn fazer 
l't)nl a up0sição o lJllt! Hitler fez com os judeus, forçando~os a usar 
cmbk:mu que os idcntilic:1sSt! c identificasse us suas morad:ts com o 
fito dt! 'it:!!l't!gú-los, c :tpós dec\arur~lht!s a indignidade cívica'! 1: isso o 
qut: qucrt!m fa1cr do~ brusilciros, trutundo a oposiçrto como se fôs
st!mos murfl:til:os? 

O t:ravt!, ou o qut.: torna menos inteligível essa proscrição de mi
lhtH.:~ de brasileiro~. que.: pussam n ser sub cidadãos ou calct!tas cívi· 
cos, l: que ela l: lkcrt!ti.lda t:m momt:nto de singular delicadt!ZU e de 
in~:.:nlt..:s Ji:il:ulJades, internas t! cxtt!rnas, de vulto c comp,lexidudc. 
Em ~..:ir~un .... túncias tais, um político procururia rt!duzir us diferenças, 
:;l!ll:-lt· p:'<lllllln:r uma conciliuçno cm que as purtcs l'ilcnciass~:m ar. 
su:t:-. qu.:i\:1·., ptq· justas lJLit! fossc.:m, St! não chegassem a umu recfpro· 
ç,\ ani~.!ia .. \Iii~. hú pouco prt!conlzudu pdo Murc:chul Pape de 

Figueiredo: ;1qui se faz o inverso: oliciulizt1~se u divisrto pelas provi
sôes muis mr.:squinhas. 

Tt!nho diliculdadcs cm t!ntcndcr o futo,jC1 não digo cm act:itá~lo. 
Scrú ttto ~randt! o fosso u separur o Estado da sociedade civil, que 
comecem clt:s a falar lingua difert!ntc'? 

Esto1 rcrplt!xidade, uliits, não t: apenas minha. no editorial "Ide, 
o cspct[ICU lo ucabou", o O Estado de S. Paulo enuncia estes concd
tos, qut! nw parecem da muior pertinência c dignos de meditação: 

. . "Nu i mugem bíblica, criaram-se pelo menos dois idio· 
·mas, um do Estudo, outro du Sociedade. As vezes grafam

sc as palavras du mesma maneira, mas se as interpreta de 
forma antugônicu. Quando isso se dá, ainda para ficar nu 
imagem dos livros sagrados, a casa se dividiu. c uma casa 
dividida niio se sustém .... O drumu é estarmos diante de um 
grupo que pensa falar idêntico idioma que a Sociedade Civil, 
quando nu realidade apenas sabe grufar du mesma maneira 
as palavras. emprestando-lhes, não se sabe por arte de 
quem, sentido totalmente antagônico daquele da lingua 
gorai. ~ como se necessitássemos do santo padre Anchieta 
para, de novo, sobre a areia, ensinar a todos o idioma que 
pcrmit:l a cutequesc e a civilização". 

Tudo paru u 

"pcrpctuuçiio do sistema de mando instalado no País c 
não para a perpetuação das instituições", · 

como t!scrcvcu Prudt!ntc de Morut!S, Neto, ll notável jornulista que 
vem de ser reeleito Presidente da ABI, e que foi uma das penas mais 
assíduas c rn:tis cortantes na fasc anterior ao movimento de 64. 

Todos os expedientes engendrados pura que, das duas agremia
ções legalmente existentes, uma jamais ganhasse, a outra nunca 
perdesse. 

Esta monstruosa ordenuçiio é feita à revelia e contra a Nação; 
o sumo poder se esquece de que 

··u toda amputação dos direitos do cidadão, corresponde 
um rebaixamento nu escala civilizacional du sociedade 
respectiva. Em outras palavras, a democracia é indivisível. ... 
A democrucia a meias pode ter as suas conveniências para 
quem se abotoa com a parle do leilo. Uma vez dividida, o 
regime daí surgido será acaso uma democracia para quem se 
reserva essa parte leonina, mas o mero desinteressado 
observador há de ver nele, sempre, um produto teratológico. 
A 111 Caesar ali/ nihil. 

Esta operação smistra, convêm se acentue mais uma vez, foi 
decretada sem o Congresso, e fora dele, que não aprovaria essa e 
outras prescrições semelhantes, como afirmou o próprio autor delas. 

Em assuntos desta natureza, Sr. Presidente não há lugar para 
falsus conveniCncius. O dever impõe que a maior franqueza seja 
empregada no ox:tme de matérias tão delicadas, uinda que os novos 
hitbitos tenham feito esquecer os padrões do exame purlumcntur dos 
problemas nacionais. 

O Senador Silveira Martins, em um de seus discursos mais notá· 
veis proferidos nesta Cusu, disse que o Senado eru o grande 
Conselheiro du Coroa. Não sei se o monarca descoroado dos nossos 
dias, e uso o vocábulo não pura desgubur o Sr. Ernesto Geisel, mas 
pot·quc no sistema presidencial, o Presidente já é um rei temporário, 
como notam os publicistus, e há uté um livro a respeito das institui· 
çõcs brasileiras uo lompo da primeira República, do autoria de um 
escritor inglês, que se intitula 11 His Mugesty, the Presidcnt''. nilo sei 
se o nosso monurcu, volto a dizer, cujos poderes depois de 
centruplicudos, chegurum u ilimitução, vê no Senado o grande 
conselheiro do Estudo, ou sequer um conselheiro. Entendo, poróm, 
que l: nosso dever exuminur os problcmus u maior isenção c 
lrunsmitir o nosso pensamento com n maior clareza, nindu que seja 
ele dissonante das vozes oficiais c, por isso, quiçá desugmdúvel u 
quem o ouçn, t imposição do nosso dever. 
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Pois com a isenção que tenho, e franqueza que devo ter, direi 
que o que acaba de ser feito, o "pacote de ahril'', raia pela insensatez, 
c só uma espécie de csquisofrcnia política poderia levar a esse 
desatino. Se Tallcyrand pode dizer que o assassínio do Duque 
D'Enghien fora mais do que um crime, fora um erro, pode-se dizer 
que o "pacote" é mais do que uma iniquidade, é mais do que uma in
decência, é um desatino. 

Em nome de que principio, fundado cm que razão pode alguém 
fnzcr essa discriminação odiosa, condenando a uma subcidaduni::1 mi· 
lhões de brasileiros, que trabalham, produzem, pagam tributos, c 
que, se o País tivesse a desventura de ver-se envolvido numa guerra, 
teriam de pagar também o seu tributo de sangue em defesa da pátria? 

No regime comunista, as funções públicas são reservadas ao 
partido e aos partidários, até porque só existe um partido; mas no 
regime comunista esse escândalo ainda tem uma sombra de expli· 
cacão. Como o Estado tem uma filosona oncial c pretende ter uma 
verdade oficial, sendo o partido um prolongamento do Estado c seu 
instrumento imprescindível, ainda se compreende que, sob aquela 
concepção mutiladora do homem, só os balizados na sua religião 
pagã, só os que comungam da verdade oncial, só os integrados na en· 
grenagem do partido ou os que nele e por ele estejam absorvidos 
possam exercer funções estatllis e fazer parte da "nova classe", 

Aqui, porém, onde estú escrito que "todos são iguais pemnte a 
lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e con
vicções politicas"; aqui em que a loi assegura a "pluralidade de 
partidos", na qual se baseia o "regime representativo c demo
crático", a medida soariu como um disparate, se nào revelasse reali
dade mais repulsiva. 

Disso tudo, o mínimo que se poderia dizer é quc essa discrimi
nação infame institucionaliza a iniqUidade; ela é a glorificação da in· 
justiça. Os que nzeram isso com o Brasil, pensando estar ferindo 
apenas o MDB. se esquecem das palavras que Ruy proferiu desta 
tribunn que ele tantas vezes iluminou: 

"a injustiça desanima o trabalho. a honestidade, o bem; 
cresta cm nor o espírito dos moços, semeia no coração das 
gcruçõcs tJUC vêm nascendo a semente da podridão, habitua 
os homens a não acreditar senão na cstrclu. nu fortuna, no 
acaso, na loteria do:1 sorte, promove a desonestidade, promo
ve: a vcnalidadc, promove a rclaxaçfto, insuna a cortesania, a 
buixcz<l, sob todas as suas formas. 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver pros
pcrar u desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tunto ver 
agigantmcm-sc os podcrt:s nots m:ios dos maus, o homem 
chega a desanimar du virtudt:, u rir-se du honra, a ter 
vergonha de ser honesto." 

Se os homens que tudo podem ainda têm ouvidos parn ouvir e se 
ainda consentem cm rcnetir sobre o que se lhes diga. cu gostariu de 
Jcmhrur que, cm 63-64, movia-se guerra aberta uo Congresso, sob n 
ulegaçüo de ser ele ohstúculo üs "rdormas" então pretendidas. Nüo 
cru por outro motivo que o Gencrnl Castc\\o Branco alirmava, nu cir
cular de 20 de março de 1964: 

••não sendo milícia, as Fon;as Armadas nt10 são armas 
para empreendimentos nntidcmm:rdtkos. Desrtiwm-.n• a 
gc~rantir os poch·r~·s cot/Stitudmwis t' a .1'/la coexi.\'ttincia . ... f: 
preciso aí perseverar, .H•mprt' demro dos /imitt's de~ h•i. Estar 
pronto para" dt{t•.w da h•gtz!idadt•, a saber, pelo./imcionamento 
inregre~J dos mi,\· !'Odt•r,•s constituciontlis c pela aplicaçiio das 
leis, incltl.\'il't' eH f/lll' (1.\',H'guram o proct'.\'.\'o t•h•itoral ... c contra 
o desvirtuamento do papd histórico das Forças Armada!<i," 

Passados treze anos, outra vez o Cnngrcsso i: apontado como 
ohstúculo tts "rcrurrnas" pretendidas pelo Excl.:utivo. Só que, agoru, 
depois da prcssi'to, sobrevém a dispensa do Poder Legislativo, pura 
que, <lesse modo, o Governo se livre de uma "circunstiincin" - a 
pnlavr:t é do General Gciscl no discurso da Vila Militar - c u "cir· 
cunstiinciu" é, nem mais, nem mctw:-., a c.xigl:ncia "constitucional" 
de 2/3 para a altcrac~o da carta. Que fat, ent(to, o General. contra-

rindo pela "circunstância" legal? lnvcstc·sc ele no poder constituinte 
c, a salvo de debutes, de confrontos e de maiorias, simples ou quali· 
ficadas, modela a seu prazer o novo modelo, do qual começa por ex• 
c\uir a ••circunstância'' antes impeditiva .•• 

Sem originalidade, as situações se repetem, mas agravadas. O 
que o Governo tresloucado de 64 nilo podia fazer, o Presidente de 77 
faz com a mais absoluta liberdade, c a Nação assiste, indefesa, um 
homem exercer a plenitude do poder, inclusive do poder constituinte. 
E como remoque, fez-se publicar que o povo foi indiferente à licença 
coativa imposta uo Congresso. 

A propósito, devo lembrar que, nesse momento, duas institui
ções, pelo menos, sem falar nos maiores jornais do Pais, a OAB c o 
Instituto dos Advogados Brasileiros, adando·lhc o testemunho de 
sua consciência jurldica, nilo faltaram com a sua solidariedade ao 
Brasil, ferido na sua rcprcscntaçilo. 

Desde que introduzido o malfadado sistema presidencial, fato 
que constituiu involucilo no quadro institucional brasileiro, que evo· 
luia do governo pessoal do I• Reinado c da Regência para o sistema 
parlamentar do 2• Reinado, por força do próprio sistema, primitivo 
e rude, mais de uma vez as Forcas Armadas desempenharam funçio 
semelhante àfou substitutivo da função magistral que incumbe ao 
Chefe do Estado no sistema parlamentar c que fora exercido pelo 
Poder Moderador. Em 64, foi assim, porque a Naçilo não tinha para 
quem apelar desde que o Chefe do Governo absorvera c obnubilara 
o Chefe do Estado; e tanto se desgarrou, um e outro confundidos na 
mesma pessoa, que, antes de ser precipitado, ele próprio se prccipi· 
tara no abismo. Foi um autêntico suicídio. 

Desde algum tempo, porém, a essa Funçilo Supletiva ou Subs· 
titutiva sucedem um claro domínio do poder. 

A despeito da linguagem legal, hoje mais do que ontem "o 
poder emana das Forcas Armadas c em seu nome vem sendo cxer· 
cido"- para repetir Carlos Castello Branco. Limito-me a registrar o 
fato para apreciar um de seus aspectos. Hoje, o Presidente da Rcpú· 
blica sai do seu seio e, em meio a tantas incertezas, creio que uma cer· 
teza. pelo menos, existe, e quicá seja a única: a de que o sucessor do 
General Geisel será um General. 

Pois bem, é cxatamentc nesse período e sob o pálio dessas insti· 
tuiçõcs, antes e acima de tudo nacionais, histórica c legalmente nacio· 
na is, é exatamente neste período, e quando exerce a Prcsidcncia uma 
de suas nguras mais ilustres, segundo alguns "o mais bem preparado 
e o mais capaz dentre os seus pares, para as funções que lhe forem 
cometidas" (Fernando Pedreira, "No inicio do ano décimo quarto"), 
é exatamente nesse período que, pelas provisões editadas pelo chefe 
do governo, e que o Congresso nilo aprovaria, como ele· teve a 
franqueza de proclamar, se estabelece a divisão real entre os 
brasileiros: graças a essas "reformas" cuidadosamente arranjadas cm 
um "pacote", somos apartados, c como réprobos nilo podemos 
sequer governar os nossos Estados, nem fazer maioria nesta Casa; 
como portadores de moléstias infecto-contagiosas, devemos ser 
mantidos u distância dos negócios do Estado ... 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um 
apurtc'~ 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se amanhil, po
rém, o Puis tivesse de guerrear, os responsáveis pela sua defesa dis· 
criminariam os brt1sileiros, c, segregados, receberiam encargos distin· 
tos, os du ARENA e os do MDB, ou, bem ao contrário, a honra da 
Nucão e sua Bandeira a todos incumbe defender até o sacriticio 
supremo'? 

Instituições nucionais, evidentemente, não podem ser guarda 
pretoriunu de uma fac~ão, uma facção ungida com a graça de ganhar 
sempre c não perder nunca. 

A indu umu vez me vem tt lembrança a circular de 20 de março 
de 64, em que o General Humberto de Alencar Castcllo Brn~co 
11nrmuvu que us Forcas Armadas: 

"Nua estão instituldas puru declararem solidariedade a 
este ou uqudc poder. Se lhes fosse permitida a faculdade de 
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solidarizarem-se com programas, movimentos políticos ou 
detentores de altos cargos, haveria, necessariamente, o direi
to de também se oporem a unli e a outros." 

Nesta nltura parece-me oportuno repetir conceitos um tanto an
teriores, mas do mesmo General Humberto de Alencar Castello 
Branco: 

"As Forças Armadas não podem, se são néis à sua tradi
çiio, fazer do Brasil uma outra "republiqueta" sul-americana. 
se; nós udotarmos esse regime, entraremos nele pc:la força, ha
veremos de mantê-lo apenas pela força e sairemos dele pela 
forçu." 

Não era por outra inspiração, estou certo, que em entrevista 
recente, aludindo no pensamento militar, reiterava o Marechal Pape 
de Fi~ueiredo: 

"Agora. como em !964, não se opõe, mas antes deseja a 
plenitude do Estado de Direito." 

E acrescentava: 

"0 Brasil precisa retornar à normalidade institucional. 
o regime de excecão cria problemas que avultam ao passar 
dos unos. A murcha natural da democracia, a educaçilo políti
ca do povo, a for~acã~ de líderes sofrem o retardo resultante 
dc~sc estado de c01sas. 

H'tverú aqueles que, a pretexto de defender a revolucão, adulam 
us Forças Armadas, quando, todo o mundo sabe, cuidam de defen
der os seu~ irtll!rcsscs c só eles, conscientes de que, cm regime normal, 
u sua sohrcvivCncia politica só ocorreria se, voltando à terra, com 
eles J~:sus fizesse o que fez com Lúzaro. 

Considerações francas devem ser feitas por quantos se preo
cupam com o pre•cnte e com o futuro do Pais, especialmente aqueles 
que se opuseram à doida vertigem de 63-64, e tudo empenharam pa
ra que a Nação, liberta daquele pesadelo terrível, encontrasse, na leal 
submissão it \d, os cuminhos da ordem e do progresso em regime de 
liberdade. 

Depois de expedido o "pacote", disse o Presidente que esperava 
um "diiilogo alto". Mas, diálogo com quem, como indagava um dos 
nossos grundesjornais'! Não haver{! consciência do que foi feito? Fa
lar cm "diillago alto" depois do ocorrido seria o mesmo que, tendo 
dcsarnmdo o contendor por um golpe de forca, cortado os seus pu
nhos r.: v~tt.udo sr.:us ollws. a seguir dissesse com a maior naturalidade: 
prossigamos~~ csgrimu. Uma disputa "alta", mas com o concorrente 
s~:m olhos c Sl!'nl mrios ... 

Sob 0 rwnto de vista estritamente pessoal, pouco se me dá se 
lico olicialmcnte dcsqualilicado para governar o meu Estado, embo
"' esta pudesse ser uma aspiração legitima; nunca fui candidato a 
esse eminente posto: posso repetir Assis Brasil, ''quem rem lwnra, não 
preâ.m dt• honras": mas isto é uma degradação sob o ponto de vista 
nacional: de mais a mais. embora seja uma honra alguém ser investi
do rn4o.\· .l't'zl.\' conridadtios do encargo dc gerir a coisa públicu, não se 
tmta de pura honraria pessoal; trata-se de forjar e experimentar 
homens púhlicos, para, depois de comprovada a sua competência, 
c.xpcrimcntotdtl u sua argúcia, firmada u suu reputação, graneado 
ennm " seu pecúlio politico, credenciar-se o homem público para 
novos ~:nc:.trgos, huhiliwr-se para assumir us tremendas responsa
bilidades de governar um pais imenso c gerador de problemas 
igu~tlmentl! imensos. 

Porque: hoje como ont~:m, os homens públicos se formam é na 
liçr1o, c nfto \tpcmts ~c form:un, .H•mio tamhém que ,\'f' pro1•am. Não se 
fornwm homens público~ com confcrêncius, uindu que os 
coniCrcndstns sejam exímios, da mesmit forma que um ferreiro ni\o 
se faz s~:nUo ao lado da forja c jamais alguém se fez dançarino ouvin
do expl:tnaçõcs sobr~: u dança. 

Jít silo três as fornadas de governadores nomeados. Sem os 
riscos incrcr11cs ii disput<.~ eleitoral. podiam ser ~:scolhidos os muis 

qualincados. Quantos foram aprovados? J(l nua falo nos "renun
ciados" c nos "punidos", e diz-se que o número seria bem alto se o 
fato não servisse para comprometer o método c o seu aplicador. 
Indago, quantos sobraram da prova? Abro os jornais de ontem c 
vejo que um governador cru contra a divisilo do seu Estado, mas ao 
tomar conhecimento que essa a resolução da autoridade que o 
nomeara, passou a ser a favor: "há dez minutos era contra. Agora 
sou a favor". Outro, dos mais ilustres, declarava que as suas convic
ção< (sic) ncavam abaixo da solidariedade ao Presidente, o Presi
dente que o nomearn. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA- MT)- O povo todo de Mato 
Grosso era a favor. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Que valem c cm 
que medida ajudam essas pobres nguras de cera? Para comemorar 
três unos de governo Geisel, um dos jornais de Brasilia preparou edi
ção especial, enumerando os uêxitos" dos governadores, Para 
escarmcnto dos críticos impenitentes, o do Maranhão é o maior, pelo 
menos em número de páginas: ocupou três, contra duas de São Paulo 
c uma do Rio Grande do Sul. 

çtto: 
Foi um nlósofo da eminência de Bergson que fez esta observa-

"examinai a História das grandes nações modernas: 
encontrareis muitos sábios, grandes artistas, grandes solda
dos, grandes especialistas em todas as matérias. Mas, 
quantos homens de Estado?" 

Entre nós parece que o problema foi resolvido com a dispensa 
do povo, "que não c< tá preparado para escolher", substituído que 
foi pela nomeação pura e simples ... 

Não nos enganemos. Se pensaram em atingir a Oposição brasi
leira, nua li7.erum mais que atingir o Brasil, porque eliminaram as 
condições de normal competição entre os partidos, que disputam a 
cannunca popular, e sem a qual a vida pública se estiola e decompõe. 

Um espírito afeito ao esporte traduziu o "pucote" de maneira 
impccúvcl, uo enunciar as seguintes regras: 

VEREADOR EXPLICA 
JOGO POLITICO 

"Comenta-se, que por ocasião do pacote de reformas o 
Presidente Geisel, recebeu inúmeras sugestões da criação ima
ginadora, para idealizar o tão sonhado modelo politico brasi
leiro. Uma destas foi enviada por um arenistu, que servindo
se do futebol, fez a seguinte e invulgar sugestão, para a nova 
ordem politica: continuaria o bipartidarismo, apenas que as 
eleições cedem lugar a outro tipo de disputa. MDB e 
ARENA, resolverão a diferença no futebol (um esporte au
tenticamente brasileiro e aqui superdesenvolvido, que atinge 
todas as classes sociais). Logicamente as regras,' para esta 
incomum disputa, foram ligeiramente alteradas, estando pre
sentemente assim regulamentudns: 

Regra n• I -Numa mesma partida a ARENA poderã 
mandar u campo tri:s equipes de li atletas cada uma, as quais 
podcrrio se revesar, ulternur e fundir, ficando inscritas como 
sublegenda, I, 2, e 3, só se permitindo ao MDB, a inscrição 
de uma única equipe de 11, sem bancos de reserva, pura 
evitar-se a ditadura da minoria. 

Regra n• 2- Na goleiru defendida pela ARENA, a rede 
s~:rú colocudu nu frente das traves, de tal modo que puru fazer 
gol, terão os atletas emedebistas que aprender a próticu do 
chute indireto. 

Regra n9 3- Aos urenistus é facultado o uso do pé, mllo 
c cuhcça pura arremessar u bola, bem como se deslocur sem 
impedimento pura qualquer posiçUo do gramudo: no entunto 
os oposicionistns que invadirem o campo du ARENA, scrilo 
c.,pulsos ror contestadores. 
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Regra no 4- A A R EN A sempre começará os jogos a fa· 
vor do vento c se alguma mudança de direçiio deste se verifi· 
car, tle imediato o juiz dcterminarú a rccolocaçiio das equi
pes, a fim de que se respeite a máxima; a Revolução não foi, a 
Revolução é. 

Regra n• 5 - A torcida arenista tem entrada grátis e 
quem xingar os adversários receberá refrigerantes, pipoca e 
goluseimas, ao passo que os torcedores que se manifestarem 
pelo MDB, além de pagarem ingresso cm dobro, serão retira
dos do campo como negativistas. 

Regra n• 6- Sistematicamente caberá à ARENA, indi· 
cur os úrhitros e seus auxiliares, os quais todavia deverão ser 
regularmente filiados ao Partido governista. 

Parágrafo Único. Cabe, no entanto, ao MDB, o direi
to de ofertar os troféus e emprestar ao juiz o cronômetro. 

Regra n• 7- Todas as partidas começam com o placar 
inicial de I x O para a ARENA, c se o MDB conseguir cmpn· 
ta r, deverá o juiz, incontinenti, anular o gol e recomeçar tudo 
de novo. 

Regra n• 8 - Sempre que a defesa cmedebista se mos
trar impenetrável, o juiz dcvcrú antecipar o intervalo, reini
ciando o jogo com o Congresso fechado, digo com a defesa 
oposicionista fechada no vestiário, até que a ARENA, mar· 
que tantos gols quantos forem necessários. 

Regra no 9 - Aos dribles dados pelos emedebistas, será 
marcada a penalidade máxima c se da cobrança, não se verifi· 
caro gol, ao critério do juiz a mesma poderá ser repetida até 
que se consiga. 

Regra n• lO- A ARENA poderá utilizar jogadores do 
tipo biônico. porém em número que não ultrapasse um terço 
dos seus atletas. 

Regra n• li - Para difundir e educar o povo com o 
novo sistema, todos os jogos serão transmitidos pela impren
sa. evidentemente desde que os repórteres c comentaristas, 
seja filiados e assistidos pelo Instituto Brasileiros de Cegos, 
Surdos e Mudos. 

Emenda n' I - Se na prática destas regras a ARENA 
nfto conseguir a vitória, o presidente poderá desprezar a 
regulamentação. aditando reformas de regras que mudem ou 
alterem o resultado, podendo enfim usar todo c qualquer ato 
que consagre o resultado desejado." 

Pois se essas regras fossem aplicadas ao campo do esporte, 
levantar-se-iam as pedras da rua, dado o seu caráter intrinsecamente 
desonesto. O que não se conceberia em relação ao futebol foi feito 
em relação ao Brasil. 

Outro dia, falando a jornalistas franceses, revelou o Sr. Ernesto 
Geisel a innuéncia da cultura francesa na sua formação intelectual. 
Se Sua Excelência sente essa atração pela cultura gaulesa, dé cujo 
fascínio era cativo o Presidente Castello Branco, por certo há de ter 
freqUentado a obra de Camus c lá encontrado, lendo "L' Homme 
Revolte", essa sentença de impressionante atualidade: 

"Uma revolução que se separa da honra trai as suas ori
gens que são do reino da honra." 

Como não deixar de ser, c como eu mesmo previ, a Lei Falcão 
foi estendida a todas as eleições e dessa forma revogada uma das 
maiores c mais benéficas conquistas da Nação. Depois do voto se
creto, da reprcsentaçuo proporcional, da Justiça Eleitoral e du cédula 
única, o acesso gratuito ao rádio e à telcvisuo, sob a custódia da Jus
tiça Elcitorul, foi o mais signincativo progresso havido entre nós, em 
matéria política, valendo, inclusive, como meio poderoso pura que 
pudesse ser enfrentado o poder do dinheiro nas eleições. Pais de enor· 
mes dimensões, nilo havia e nilo há meio mais eficaz que o rúdio eu 
televisão pura o bom debate pol!tico e conseqUente aprimorumcnto 
dn educação popular. Pois foi eliminado. 

E foi eliminudo, quando a Espanha passou a t!Ssegurur aos seus 
partidos, que são muitos, o acesso no r{ldio c tt televisrlo. Hoje, os 

bons exemplos, cm matéria de democracia, já nos vêm da Espanha, 
que depois de quarenta anos que a levaram "da industrialização à 
idade Média, do progrcs.<o à contra-Reforma", como que retorna à 
Europa. E retorna para enfrentar talvez o maior desafio de sua Histó· 
riu, realizando com coragem c lucidez uma das experiências mais 
interessantes do nosso tempo. Pois da Espanha, que até ontem era a 
terra do garrote vil. já nos chegam exemplos de democracia ... 

O Presidente, que se tornou o censor do Legislativo e reforma· 
dor do Judiciário, a autoridade que se converteu na "/ex viva qui 
remm•ewr nmm.• impedimentum", por que não usa desse poder 
incontrastável e soberano para pôr ordem e dar eficibcia ao distrito 
de sua competência legal? 

O escândalo da SUDEPE, agora divulgado pelo Jornal do 
Bras//, em setembro do ano passado foi denunciado ao próprio Gene· 
ral Geiscl em petição formalizada c acompanhada de centenas de 
documentos comprobatórios. Que fez o poder que pode tudo além de 
nomear uma comissão que deixou esgotar-se o prazo e a prorrogação 
do prazo sem nada fazer e que reconstituída com os mesmos 
membros vai pelo mesmo caminho? Enquanto isso a destinação de 
bilhões de cruzeiros está por ser esclarecida. 

O escândalo na área financeira, que se repete por prestações, e 
que sorveu bilhões de cruzeiros, mas de 20, segundo alguns analistas, 
impune, passeia a sua impunidade à face do poder que pode tudo? 

E o cscitndalo da Ferrovia do Aço, que seria a obra do século, 
deveria estar pronta em I 000 dias, que foi iniciada sem projeto e já 
cstit parada, malbaratados alguns bilhões, muitos havidos no 
exterior à sombra de um Decreto-lei editado cm prejuízo da indústria 
nacional'? Isto ocorre nas entranhas do poder que pode tudo e não tole· 
ra nada, como, por exemplo, a rejeição de um projeto mau, por parte 
do poder competente, o desarmado Poder Legislativo! . 

O caso Lutfalla é o que é porque um dos homens fortes do Go· 
verno determinou ao BNDE que emprestasse a uma empresa falida, 
irrecuperável e irrecuperada, o que o Banco se recusara a fazer, e cm 
telex dirigido ao Presidente do Banco atribuiu a ordem a "decisão 
presidencial", na qual, aliás, não se falou mais, nem nas notas ofi· 
ciais. Aliás, eu presumo que a "decisão presidencial" nunca tenha 
existido. Mas foi invocada. Enquanto isso, jornais da mais alta 
qualificação, como a Ga:eta Mercantil. em editorial, não usou de 
meias palavras para afirmar que a providência fora "decidida por 
tráfico de influi':ncia". 

E o poder que tudo pode só se rebela contra o Legislativo, 
quando este desaprova projeto considerado mau. 

A innação confessada de 46,4% nos últimos doze meses e que 
no primeiro trimestre deste ano atingiu, segundo dados oficiais, 
11,5%, o maior dos últimos unos, agora chegou e passou dos 4% ao 
més, ainda segundo o noticiário oficial. Mas com esta inflação, 4% 
ao mi:s, o Ministro da Fazenda nilo se impressiona, são palavras 
suas; mas toma a providência de modificar a fórmula para o cálculo 
de aumento do custo de vida, de modo a serem subestimados os índi· 
ces oficiais. 

De resto, se o Presidente pode suprimir a "circunstância" dos 
2/3 pura a alteração da carta, por que o Ministro não pode mudar a 
fórmula para que, no papel, o custo de vida fique exatamente nos 
limites em que o Ministro quer'! 

Se o custo dos financiamentos bancários chegam a 60% e pus· 
sam dessa cifra asfixiante, o Governo que pode tudo rebela-se agora 
contra o chuchu, como cm março de 76 ameaçava o tomate e a cebo· 
la, a batata e a abobrinha, depois o quiabo, apontando-os como 
responsúveis pela innação ... 

A esta altura. porém, fica-se a saber, pela palavra do Chefe do 
Governo, cm seu discurso de I• de maio, que quanto à inflação, 

"nào hú processo que indique qual é o remédio adequa· 
do c, sobretudo, qual a verdadeira dosagem que o rcmi:dio 
deve ser aplicado." 

De modo que, cm mutérin de combntc U innnção, entramos nos 
domlnios do ncaso. E este é um distrito cm que o Executivo atua sem 
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contraste algum, inclusive porque absorveu larga dose de compctén· 
ciu legislulivu. 

A verdade. porém, c ai está outro aspecto de singular gravidade, 
(: que u facção contemplada com o privilégio de não perder "é um 
partido sem voz", como disse o insuspeito Senador Luiz Viana 
Filho. Se hú um partido sem vez, há um partido sem voz, "ligado 
(apenas) à cenografia do regime", na exata observação do Jornal do 
Bra.•il, um partido cuja missão é acatar burocraticamente as decisões 
governamentais, em lugar de innuir nelas c na sua formulação. 

Mais do que o MDB, foi o povo brasileiro o atingido. A Nação 
foi diminuída com essa distribuição dos brasileiros cm bem 
aventurados c precitos, quando a alternúncia dos partidos no 
poder, na expressão do Presidente Giscard, representa uma sucessão 
de innexões no progresso da sociedade. 

Apreciando a filosofia da "nova ordem", o Jornal do Brasil 
salientou que nus medidas decretadas pelo constituinte do Riacho 
Fundo: 

"Só hi1 uma constante: u determinaçüo de afastar a 
vontade popular do processo de escolha dos governantes, de 
separar o poder dos eleitores do poder dos eleitos, de isolar 
Estado c Nação, sociedade civil e aparelho administrativo." 

E adiante: 

"A verdadeira face desse problema apenas disfarçado na 
negação do poder ao MDB mostra feições bem mais graves. 
Não é ao MDB que se nega o acesso. 1:: à sociedade que se 
recusa a possihilidude de pronunciamento através de um 
Partido entre dois, para expressar descontentamento, leal 
divergência c desejo de mudança .... O principal derrotado 
nessa nova ordem política ser(! u Nação brasileira .... Já se dis
se que não se operou apenas a assombrosa providência de 
murar u cidade do Poder ao acesso do MDB, mas algo ainda 
mais transcendente, que é atirar pura fora dos muros da Cida
de Proibida o alcance do voto popular. Já se viu que essas 
providêncius marcham no passo de mais um espasmo de 
fortalecimento do Poder Executivo, sobretudo naquilo que, 
ao longo dos unos, ele tem de pessoal." 

E lembrando as origens c os compromissos de 64, adverte: 

••Marchu-sc em dircçilo inversa, aindu que com as mais 
sólidus intenções e argumentos. O novo ordenamento políti· 
coque se dC1 ao país é menos democrútico, menos aberto e me
nos livre. É mais centralizador, mais uutorití11io c mais frágil, 
cm toda u imponência de sua armadura constitucional." 

Em outro editorial, uduziu o Jornal do Brasil: 

"A oposiçf1o, deliberadamente afastada do acesso ao Po· 
der ... ao Poder ela não irá. Como a finalidade de um Partido 
só pode ser o exercício do Poder, pois é essa a delegação que 
se lhe dá com o voto, o Brasil passará a ter, por período inde
terminado, um só Partido: u Arena. O outro, o MDB, preen· 
cheri1 '" linalidadcs de um11 entre muitas entidades de direito 
civil." 

Mais explícito foi Fernando Pedreira, cm "No inicio do ano 
décimo-quurto'': 

"0 MDB entrou na história como Pilatos no Credo. O 
que se rretende é conservar a todo o custo o utuul estado de 
coisas, é congclú-lo c frigorilicá-lo puru que dure eternamente 
como um daqueles mamutes rré·históricos descobertos dcbai
·'" dos gelos da Sihéria." 

Os que f:l'tcm c desfu1.0m leis, que podem até fundar uma di nas· 
tia por ato pessoal, têm o direito de fazer isso com u sua p(ttriu'~ Não 
se lhes ocorre que, mais algum:, unos, estarão servindo de pasto uos 
vermes, c terão deixado imenso vazio entre o Estado c a sociedade, ,o 
Est~1do todo poderow e a socicdudc dcsarmudu'! 

V ui se Uc.:srovoundo a vida rí1blica, onde sempre houve mnis cs
rinhos duque.: norcs. O gesto Uc Rnul Pilh1 é Uc ontem: 

"Nfio tcnho como. nem porque continuar representando 
a mclancó\ica l'arsa d:1 rcprescntur;ào neste regime." 

Mus sc Raul Pi lia era idoso e j{t nos deixou, levando para o 
túmulo LI mil tristeza Sem nm, aí estão milhões de jovenS açoitados 
pelo niilismo" que são levados por essa partilha indecente operada 
pelo monstruoso "pacote", da mesma forma que se recusum u mnn· 
ter uma. divisão cm função de um passado que niio volta c que eles 
nem sequer conheCI!rtllll, quando o futuro é sempre o grande desnfio 
c o futuro próximo é um dcs~1fio curregado de cscabrosidadcs! 

E tudo isso se fez em nome e por conta do Movimento de 64? 
Nego. 

O I':~ to é que cm 1977 a Nação assiste a consagração do absolu
tismo pcssn<!l do chefe do Estado, fato de evidência incontestável c 
que o O E.\·tmlo dt• S. Paulo assim fixou cm um de seus editoriais: 

"O importante é qut: todos tomemos consciência de que 
se consagrou, na solidão do palácio perdido no ermo do 
Planulto Central brasileiro, não só o princípio de que o 
Presidente da República cstú acima da lei - Rex legibus 
solllfll.\' -.mas, também, c isto é: mais danoso ainda para um 
pnís que necessita urgt:ntt:mt:ntc do concurso de todas as von
tades o de que o Presidente da República é a única fonte do 
Direito. Em outras palavras, nem bem entramos no ano XIV 
du Revolução denominada pelos homens que saíram das 
Gerais de "Revolução pela Paz c pela Liberdade", consagrou
se o ahsolutismo pessoal do chefe do Estado". 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto. Faz soar a cumpainha.) 
-O nobre omdor tem 5 minutos para encerrar suas considerações. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Concluirei, Sr. 
Presidente. 

O futo é que nenhum homem, por mais cmincntce capaz que scju, 
nestas ulturas do século, c diante da crescente complexidade da vida, 
pode prt:tender essa situação. 

O estadista é coisa rara. Como o gênio, ele "surge onde menos 
se espera c faltu üs vezes onde mais necessário seria", para repetir 
meu saudoso professor Darcy Azambuja. Sorokin estima que 
somente cem mil homens dcixurum alguma recordação entre os 45 
bilhões que viveram desde Pi:ricles até: 1870. Nesses cem mil, apenas 
houve 90 estadistas, incluindo Póriclcs. 

O Sr. Ernesto Geiscl não fique ressentido se alguém entender 
que S. Ex• não é: um cstadistu, será voz isolada, pois todos os dias ele 
ouve o contrário. Mas. creio que, sem desdouro de suas altas quali
dades, ninguém lhe atribuirú a condiçüo de gênio c nem um gênio 
seria capaz de fazer o que S. Ex• est(l a fazer. 

E. ag.om, que todos os caminhos estria fechados? E, agora, que 
cstUo desfeitas todas as e.~pectativas'! E. ugoru, que estão frustradas 
as espcrunçu~'! Devemos concordar com Carlos Chagas, num artigo 
de rara hclew e funda tristeza, e com ele dizer- "esperança nüo hú 
mais". porque 

"o País dcmocrútico dobrou a última curva do caminho 
untes de o percorrer. Foi-se, sem ter tido. Morreu, antes de 
nascer. Murcou, sem desabrochar." 

Deveremos dizer que estamos a sentir 
"a frustração c o vuzio de não termos sido quando tanto 

queríamos ser. Hí1 silêncio. Sem esperunça e sem futuro?" 

Sem esperança sob o utual estado de coisus, que divorciou o 
Estudo dt1 Sociedude, o Governo da lei, u uutoridude du rcsponsabili· 
dadc. Se antes cru preciso ter u fé do carvoeiro, de que fulavu 
Puscul, p11ru esperar algo da situaçuo que se desgarrara dos compro
missos de 64, depois do "pacote" que se pode esperar'/ Depois do que 
foi feito, o que pode deixar de ser fcito'1 Se amunhil me disserem que 
foi extinto o voto secreto c restauradas as cleiçõc~ "u bico de penu", 
cu nilo duvidarei, porque de nudu muis se poder(! duvidar. 
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Contudo. se é inteira a desesperança na situação atua\, um dia 
isso hú de passar, c~ preciso fazer como o inscto que procura um 
caminhn no meio da tempestade, para repetir o verso de Carlos 
Drummond de Andrude. 

Chcgarú o dia cm que tudo isso terá de ser refeito. Uma 
assembléia sem pcias, eleita livremente, há de recompor este País, 
pois outro caminho inexiste para reordenar a Nação traumatizada. 
Quando i~to ocorrer. espero que não se venha a reincidir no erro de 
repetir o malfadado sistema presidencial, que segundo a profética 
visão de Silveira Martins. faz oitenta anos, "deu maus resultados e 
ainda daril péssimos' e, passados oitenta anos, se pode dizer que 
cada vez são .. mais pt:ssimos" os seus resultados, o sistema que, na 
voz de Ruy, 

"se não em teoria, com certeza praticamente, vem a ser, 
de ordinário, um sistema de governo irresponsável." 

Se f<~ço votos de que o erro funesto não venha a ser repetido pela 
futura Constituinte, que é a saída legal para a Nação sair desse 
crematório de esperanças e de energias a que é periodicamente 
submetida. Ainda hoje, Carlos Castello Branco alude aos "fatores de 
inquietuçiiO a indicar que pode tornar-se incontornável a 
incomp<~tibilidadc entre a Nação e o Sistema que a Governa." 

Na situação a que o País chegou, é preciso refazer o sistema 
político brasileiro, e só uma Constituinte pode fazê-lo. 

Est<~rci iludido ou me iludindo. Pode ser que sim. Recordo, 
todavia. episódio da história recente. 

Em junho de 1940, diante de um invasor poderoso e minada 
pelas divisões e pelas covardias, a França caiu aos golpes implacáveis 
do inimigo. Um homem desconhecido fora do seu país e sem notorie· 
<.l:tli~.: dentro dei~.:. g~.:nernl recém-promovido, nUa se conformava que 
a sua França se rendesse, como estnva claro que se renderia, deixan· 
do de ser o que sempre fora. Quando tudo parecia perdido, quando 
os futuros colaboracionistas apressavam-se em capitular, quando um 
Marechal, outrora glorioso, preparava sua desforra, quando o seu 
mundo se desfazia, deixando pura traz a sua França amada, que na 
sua imaginnçt10 sempre se parecera com a Virgem dos frescos murais, 
disposto a redimir a França c resgatá-la do opróbrio, um homem só e 
desprovido de tudo, abandonou-a c voou para a Inglaterra. 

"Só c desprovido de tudo, viu-me como um homem à 
beira do oceano que ele pretendesse atravessar a nado." 

Foi-lhe confiscado o posto de general, e, condenado à morte, 
su:~ vida teria sido confiscada ... Para evitar males maiores", o 
governo de Vichy fazia novas concessões e quanto mais as fazia, 
muiores eram reclamadas. Cinco anos passados, chegou o dia cm que 
De Gaulle o desertor, pôde voltar à França, que ele mantivera no exi· 
lio, para lihcrtú-la da vergonha da ocupação e para esvurmá-lu da 
vergonha maior da colaboração indigna. Recebido na Càmara 
Municipal de Paris, ele pode dizer, sem vanglória, "a Franç:i regressa 
a Paris". 

Esses dias caliginosos hão de passar, Sr. Presidente, como pas
sam os cataclismas, pois nada que contraria a ordem natural, a 
índole c as aspirações da Nação, pode ter vida longa. 

"A fortuna passa, o egoísmo envilece, e, afinal, das vitó· 
rias sinistras da iniqUidade emerge o astro polar das regiões 
do futuro, paru cujas águas profundas, p<~ra cujos abismos 
cristu\inos, para cujas imensidades silenciosas bendito seja o 
Criador, por nos ter dotado com o instinto divino de lançar a 
~in~.:ora du r~." 

S~.:jam quais forem os infortúnios que uo Puis estcJum reser
vados, guardemos, haveremos de guurdnr, puru que se nUa percam, 
as sementes do bem, da justiça, du paz, d<1 ordem legal, da liberdade, 
:t lim Ue que o Brasil continue, como queria Armando Sales. E 
depois lJUe a obra de dcvastuçUo estiver linda, sejumos os primeiros, 
haveremos de sê-lo, n empreender n recdilicuçào do Brasil, restauran
do-lhe, com amor c com fé, us suus fcicõcs, até us muis miúdas, cnm 

·--
as marcas du bondade e da tolerüncia, com que as modelarum O:i nos
sos pais . 

A tarefa será grande e humildes os operários; mas, nas menores 
coisas e nos ucontecimclltos mais singelos, há sempre um fragmento 
de l!ternidadc. Nào se guardaram os nomes dos obreiros que levan
taram, pedra por pedra, as grandes catedrais, mas lá estão elas, 
vencendo os séculos, a testemunhar que foram feitas por homens de 
fé. 

Ainda que os nossos nomes se apaguem no pó dos tempos, 
pensemos no Brasil e não percamos a fê na democracia, que se 
inspira na justiça e pratica a liberdade. 

Não é mais possível suprimir o presente em nome de um futuro 
incerto. É tempo de reconciliar o Estado com a Sociedade; a Nação 
com u lei; o povo com a justiça; o cidadão com a liberdade; o Brasil 
com os brasileiros. 

Está nu hora de esquecer os erros e perdoar os pecados, que 
todos os t~m, e mostrarmo-nos todos, sem exceçào, à altura dos 
imensos desafios do nosso tempo. É este o nosso débito para com a 
Pátria, que aos nossos filhos temos de deixar melhor, mais feliz c 
mais livre, do que a recebemos dos nossos pais. (Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Surney, que falará como Líder da Maioria. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Como Líder da Maio· 
riJ, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Era eu um jovem Deputado e uma tarde, no Rio de Janeiro, 
ocupav:~ a tribuna da Câmara dos Deputados o grande Deputado 
Horúcio Láfer, que era um padrão de virtudes e de serviços prestados 
ao País. Timidamente chegara da província e estava sentado ao lado 
de Afonso Arinos de Mello Franco. E, no silêncio profundo da Casa, 
toda el:1 dedicada u ouvir o grande orador, aquele menino, quase 
menino, levantou.sc e deu um aparte a Horácio Láfer. Em seguida, 
sentei-me e ouvi de Afonso Arinos uma frase, à qual quero me socor
rer para iniciar as minhas palavras no Senado, nesta tarde. 

Poucos minutos antes do Senador Paulo Brossard ocupar a 
Tribun~i. o meu eminente Líder, Senador Eurico Rezende, incumbia
me de, nesta Casa, responder ao Senador Paulo Brossard. E eu me 
perguntava, relembrando uo palavras de Afonso Arinos, quais eram 
<IS forças que ditariam um combate tão desigual, quais eram os 
deuses que eu devia invocar, pura participar, nest" tarde do Senado, 
deste debate'! Como é que podia um obscuro Senador do Maranhão 
ter" coragem de enfrentar um deus sagrado desta Casa? E lembrei
me das palavrns de Afonso Arinos, quando eu voltava e me seiltava 
<10 seu l<1do, depois de upartear Horácio Láfcr. E, ele me dizia: 
"Sarney, esta é a beleza da Democracia. Você, do obscuro e 
desconhecido Maranhrto, chega aqui, neste Plenário, e tem a cora· 
~cm de apresentar um argumento a um Deputado tilo consagrado 
quanto é Horúcio Lúfer". 

Neste instante:, da mesma m~meira, sinto que nós devemos come· 
çar este discurso justamente dizendo à Casa: que bendita ditadura é 
esta, na qual i: possível o Senador Paulo Brossard com todas as suas 
'-lUCr~ncius, os seus talentos, e as suas motivações, cuminhando das 
glórias do Rio Grandt! do Sul, chegar ao Senndo, contestar o Regi .. 
me, usar a ironia de tirar a coroa do nosso imperador, que ele chu· 
mau c, cm seguida, sair do extremo norte, do obscurantismo do seu 
pequeno Estado, um outro Senador pura com ele debater·~ 

Sc:m dúvida, é este sentimento da Democrnciu que existe neste 
País, que não se pode negar e que é afirmado pelas próprias palavras 
<~qui proferidas pelo ilustre Senador. Como se pode pintar um regime 
deste se se sabe que o princípio búsico de todas as ditaduras c de 
todos os rc~imes que não têm nenhum apreço pelas instituições í: 
juswmcnte aquele de nào admitir a discusstto sobre o próprio regi· 
lllc'.l Se is.'io pudesse ser b~t~cado num só urtigo como c.\emplo das 
~.:hamadas dcmocraci~ts pro~:tressistus, estaria, ccrwmente, naquele 
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artigo da Constituiçuo russa que diz que todas as liberdades podem 
ser permitidas, menos a du uutodcstruiçào. E nu uutodcstruiçilo são 
colocadas a morte de todas as liberdades subjctivas c pessoais. 

Falou o Senador Paulo Brossard na Espanha, que renasce de 
suas cinzas pura nos dar um exemplo de Democracia. Hã poucos 
dias cu lia, num prcfúcio escrito por lribarnc sobre o conflito, a um li
vro de Albcrtul. esta frase: "A politica da terra arrasada é a mais 
arrasada de todas as políticas". 

Jamais haveremos de querer para o Brasil que u democracia 
renasça como ela renasceu na Espanha. Ela renasceu sobre o túmulo 
de milhões de espanhóis, divididos c mortos, c, ainda hoje, sua man· 
cha é guardada na impossibilidade da Nação se unir, porque ainda 
hú sobre o chão de Madri ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES}- Muito bem! 

O SR. JOS!t SARNEY (ARENA- MA}- ... os chuos da vc-
111a e da nova Galícia, u sombria tragédia da divisão terrível que foi a 
guerra civil que, durante 50 anos, deixou a Espanha mergulhada no 
obscurantismo de onde pode emergir, agora, pura ser uma democra
cia do século atual. 

Jamais poderemos querer que a democracia no Brasil tenha 
como exemplo o renascimento da democracia espanhola. Se não 
t ivessc outro exemplo de tristeza ele pode ainda nos ser dado quando 
caminhamos. nas estradas daquele bosque onde até as ãrvores são 
tristes que é o Vale de Los Caídos, onde estão todos os tombados e 
que nem a morte conseguiu ainda scpultâ·los, lado a lado. 

f: isto de que nos acusam: de salvar o Brasil, dar-lhe ordem c de 
ter evitado que o Brasil hoje pudesse ainda apresentar esse espetá· 
cu lo de o regime ser contestado, de se dizer tudo o que se quer dizer. 
Mas nua temos templos à deusa Adrusteia, e evitamos que isto fosse 
feito, que o Brasil fosse um campo- ui sim- dividido entre o bem 
c 0 mal entre os condenados à salvação e os outros à perdição. 

Certamente que desculpamos o Senador Paulo Brossard mas 
nua o justificamos, c não consideramos, jamais, como frase de uma 
cortesia menor quando ele chama o Presidente Ernesto Geisel de o 
Imperador. Quem conhece as rJízes parlamentaristas do Senador 
Paulo Brossard sabe perfeitamente que este é um cacoctc parlamcnta· 
risw que ainda eles guardam de que o presidencialismo é, realmente. 
uma monarquia de curto prazo. 

Isto tanto é verdade que, quando ele diz que um escritor inglês 
escreveu um livro chamando His Majesty rhe Presidem, relação ao 
Brasil. - se nào me engano, a citação - cu devo dizer ao Senador 
Paulo Brossard que os poderes que a Presidência no Estudo Moder· 
no enfeixa, determinaram que não existe livro de cem anos, sobre o 
Brasil. Hi.< MqiWJ' rhe Presidem, mas um livro publicado há três 
unos, nos Estados Unidos, há três anos, dizia mais ainda, porque 
chamava The Imperial Presldency- a "Presidência Imperial", E se 
referia it Presidência dos Estados Unidos, do pafs modelo de 
democracia, juswmente mostrando a soma de poderes que tem o 
presidente nas democracias modernas. 

Quando ele chama o Presidente Geisel de legislador solitário, de 
homem do poder absoluto, S. Ex• é como aquele homem que tinha 
um facho nu mão e, na escuridão, só olhava aquilo que o facho 
iluminava c desconhecia, porque não via, todo o Universo que 
existia além do lugar onde ele caminhava. 

Evidentemente que em nenhum puis orgnnizudo a decisão nüo é 
de um homem que encarna u cúpula do regime. Quando nós temos a 
figura do Chefe do Estudo, ele encarna toda a Nação e é todo o Pufs 
qUt: ele representa. 

Scmtdor Paulo Brossard, c ui um ponto fundumentul pelo qual é 
passivei se divergir. e se encontrar duas mentalidades, quando S. Ex• 
fala que nós temos duns ordens: uma ordem institucionul e umu 
ordem constitucional. Quero dizer a S. Ex• que nós temos apenas 
uma ordem, que i: a ordem revolucionãria institucional. f: estu que 
legitima o poder- e cu o vejo sorrir- mas, se ela foi implant:tda no 
Pais. se t:la existe como a h:gulidade revolucion(triu, eln que legitimou 

o Congresso, ela que se emnntou dos poderes puru que orguniznssc a 
vida nacional, evidentemente, ao se organiznr, ílO se examinar em 
termos de democracia clássica e em termos de umu ordem legal 
revolucionária, nós estamos comparando quuntidades desiguais c 
comparações incompurúveis. 

O Presidente, quando aje, o faz em nome du Nuçuo que rcpre· 
sentamos, Governo, nós da ARENA c o apoio do povo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tomei algumas notas uo longo 
do discurso do Senador Paulo Brossurd e, de certo modo, tiquci, 
co.~o todos nós, embevecidos - e não podemos ter outra palavra, 
S. Ex• sabe que é: profundamente sincera esta minha expressão -
pelo discurso que S. Ex• fazia - também, ar não vai uma palavra 
depreciativa, ao contrário - condoreiro, e talvez vá o elogio com a 
palavra condoreiro, da ave que lhe deu nome. Pois bem, uma coisa, 
realmente é o sonho c outra coisa é u dura realidade do Governo no 
mundo do século XX. 

O nobre Senador Paulo Brossard, por exemplo, fala da formo 
jurídica, e se fixa, excl usivamcntc, nus normas jurídicas. no problema 
jurídico. E a Casa me pergunta: E não é importante? Respondo: Sim, 
é importante, mas ele, absolutamente, não é tudo. 

O sistema clássico, liberal, nasceu c foi criado, existiu numa 
época bem distante do mundo atual e se destinava exclusivamente a 
proteger e ficar a serviço das liberdades subjctivus. O sistema clássico 
liberal desconhecia todas as outras liberdades, como se elas também 
não fossem objcto da protcçuo do Estado. Todas as outrJs liberda- . 
dcs sociais eram abandonadas c, por isso mesmo, era um sistema 
elitista destinado a servir a uma pequena classe, muitos o chamaram 
estado burguês liberal. 

Com a criação da sociedade industrial - não vamos examinar 
se a sociedade industrial é um bem ou se é um mal, porque ela existe, 
e quantos unos ela vai durai'! Galbraigth, por exemplo, nos diz que 
ela deve durar mil anos ainda. Essa sociedade industrial ou sociedade 
de massa, de consumo como se queira chamar, evidentemente modifi· 
cou as rdaçõcs sociais e fez com que os Estados colocassem, tam· 
bí:m, dentro da área de sua atuação e proteção, um contexto sócio
econômico do qual ele não pediu fugir. E quem identifica esse 
fenômeno é um grande jurista, Jimcnez de Purga ao examinar esse 
aspecto, afirmando cxatamcntc que esse fato determinaria, como 
determinou, modificações nas estruturas jurídicas. 

Daí a diferença que passou a nascer entre o Estudo Liberal de 
Direito e o Estado Social de Direito, praticado pela Social Democra· 
cia no mundo moderno, que se caracteriza justamente na ampliução 
da faixa de liberdade, além da fórmula jurídica a invadir outras fai· 
xas e outras liberdades que eram desprezadas, e que passaram a ser 
uma preocupação, e das mais importantes, dos Estados modernos. 

f: aquilo que Roosevelt chamou da liberdade contra a fome, da 
liberdade contra as doenças, da liberdade das oportunidades de 
emprego, da liberdade do direito à vida. Nào esse direito subjetivo de 
viver, mus de materialmente ser assegurado, a cndu homem, o direito 
de ter condições de viver. 

E esse Estado Social de Direito, ao invés de scr a liqUiduçuo do 
Estado Libeml de Direito, ele cru uma ampliação dus liberdades, 
porque desejava atingir não só as liberdudes subjetivus, mas também 
us objctivns. 

A sociedade industrial determinou um fenômeno no mundo 
contemporâneo, que se chama o mundo dos executivos fortes. Há 
alguns unos realizou-se na Françu um seminário no Clube Jeun 
Gubin. E lá, ante uma comparação entro o que era o Estudo de Direi· 
to ou Liberal de Direito, nu sua pureza clássicu, c o que era o regime 
francês da utuulidude. o argumento fundamental, u frase nnul que 
foi dada era justumentc estu conclusilo: ao tempo cm que existiu o 
Estndo Clússico de Direito, o Estudo pensava cm colocur-sc u serviço 
dus liberdades individuuis e, hoje, o que u Frunçu pensu é: colocar o 
Estudou serviço dus pessoas, nos serviços que o Estudo pode propor· 
cionur a todos os homens. E terminavu com cstu vcrificuçào: Hoje, 
na Francu, o muior comumidor é o Governo: o maior comprador c o 
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muior empresúrio é o Governo. (!outro regime, nada tem mais a ver 
com o clússico E~tado de Direito. 

Houve, assim, uma modificação profunda ao longo do tempo c 
esta realmente é uma concepção do mundo utuul. Isto não quer dizer 
que nós não abandonemos as liberdades tão fundamentais. Mas é 
impossível que fiquemos presos somente a elas, desconhecendo a 
necessidade de sua ampliação, que os Estados modernos têm o dever 
de ampliar. 

O Senador Paulo Brossard, com a sua cultura citou bastante 
Rui Barbosa e lembro-me, também, que um Senador do Maranhão, 
Gomes de Castro, teve um dia difícil ao apurtear Rui Barbosa; hoje, 
talvez com longos unos passados, cu também tenha esse dia dilicil. 
Rui falava do Estudo de Direito do Império e da República, mais da 
República que do Império. Pois bem! O Império era o regime do 
Estudo de Direito perfeito. Na legislação, existia uma absoluta 
consagração do Estado de Direito, que era tão grande, naquele 
tempo, que o Senador Paulo Brossard não poderia fazer o que fez 
hoje com o Presidente da República: no Estudo de Direito do 
Império, o Imperador não podia ser objcto de debutes dentro das 
Câmaras. O Império sim; o Imperador jamais. O Senador sabe muito 
bem disso. 

Joaquim Nabuco, quando cm 1885 fazia o seu também famoso 
discurso sobre a apresentação do Gabinete Cotegipc foi advertido, se 
não me engano pelo Presidente do Conselho, de que ele estava 
avançando sobre a figura do Imperador ao dizer que ele nada tinha 
feito pela libertação dos escravos. Por ironia do destino, esse mesmo 
Nabuco, depois que o Império caiu, passava dez unos curtindo a viu· 
vez do Império, como ele mesmo chamava. 

Pois bem! Naquele tempo, que era o do Estudo de Direito, não 
se podia falar na figura do Imperador. Hoje, que é o Estudo de não· 
Direito, pode-se dizer tudo da figura do Presidente da República. 
Mas, para fixarmos bem as duas 6ticas, a do Estado de Direito 
liberal, aquele que é de uma minoria c que serve somente a esse tipo 
de liberdade individual, vamos identificar que nesse Estudo de Di· 
reito do Império cometeu-se, até quase o fim, a mais odiosa de todas 
as violações do direito dos homens, que era a escravatura. 

Era legal a chibata, as penalidades dessa natureza, de cometer 
crimes os mais hediondos até contra aqueles que aceitam o escravo 
fugido. E o Estado de Direito completo do li Império levou até o fim 
essa ignominiosa mancha com que o Brasil caminhou atê a votação 
da Lei Áurea. 

Então, verificamos, cxatamente, as duas linhas cm que pode· 
mos, no mundo ntual, nos fixarmos. 

Dirão os Srs. Senadores que evidentemente é uma necessidade 
que se tem de aperfeiçoar o regime. E a Revolução nilo tem tido 
outr.a precoupação senão a de afirmar, todo dia, a toda hora, os seus 
compromissos com o regime democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Lamento informar 
ao nobre orador que o Senado está convocado pura uma sessão 
extraordinária às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. JOSf: SARNE\' (ARENA - MA) - Sr. Presidente, 
este tema é muito vasto. O Senador Paulo Brossurd, evidentemente, 
nele meditou, o estudou e trouxe pura cá depois de muitos dias para 
cscrevé-lo. Eu tive, apenas, instantes pura colher algumas notas c 
ainda não tinha chegado n elas, Assim espero, até mesmo, porque 
acho o tema rascinante, voltar uo assunto, no Senado e, hoje, apenas 
para cumprir o Regimento da Casa, abandonar as notas que tomei e 
terminar o meu discurso dizendo: de que nos causum1 O Senador 
Paulo Brossard falou de um lado, os condenados à perdição que é o 
MDB, do outro, à salvação que crn a ARENA. Mas, aqui estamos, 
nestes dias c neste tempo todo, nilo do lado que ele chamou da salva· 
çuo, mas do ludo da perdição. Somos nós os áulicos, somos nós os 
réprobos, somos nós os antidemocratas, somos nós aqueles que são 
os vc=ndilhõcs du libcrdudc, somos os que cstumos submetidos a uma 
missão vergonhosa que i: a de sustentar uma ditadura odientu que 
oprime o povo hrusilciro. Essa situuçilo, sem dúvida, Sr. Presidente, 

de nos colocar nesta posição não serve ao Senado, c nüo serve ao 
Pais. Niio é verdade e nós a repelimos. 

O Senador Paulo Brossard invocou Silveira Martins, colocando· 
o como Conselheiro, que o Senado devia ser o Conselheiro da 
República. Este mesmo Silveira Martins, glória da sua terra, que, 
chamado u um cargo de Governo e à realidade de Governo, teve 
oportunidade de dizer: "Cometi ilegalidades, c quem não ns comete 
quando está acima de nós os interesses do Pais"1 

Pois bem, Sr. Presidente, quero terminar minhas palavras dizen· 
do ao Senador Paulo Brossard que acho que nós obrariamos muito 
melhor, ele e nós, se, ao invés de amaldiçoarmos a escuridão - na 
frase do grande Lincoln - procurássemos fazer aquilo q~e ele 
chamava, colocar uma veln na escuridão. Assim, termino minhas 
palavras com as mesmas do Senador Paulo Brossard. Ontem, ele 
disseque Mangabcira, saindo da França dizia: "A França não mcre· 
cc isso." Eu digo, nem o Senado, nem o Brasil merecem as considera· 
çõcs que S. Ex• fez. E, também, como cu deveria terminar essas 
palavras? Com as mesmas de S. Ex• Se precisamos mudar, Senador 
Paulo Brossard, V. Ex• também precisa, não é tempo de mudar, é 
tempo de mudarmos. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Encontru-se no Congresso o Projeto de Lei n• 2.557 f76, que 
extingue o SASSE. A climinaçuo deste é, portanto, fato que se pode 
dar como consumado. 

Falhou todo o grande esforÇo empreendido pelos cconomiârios, 
visando a salvur o seu Instituto, que desaparecerá vítima de seu 
êxito, de sua excelente administraçuo. Os recursos de que dispõe hã 
muito vinham sendo objetO' de cobiça, c a existência de um órgão 
como o SASSE, funcionando com eficiência e apresentando resulta· 
dos magníficos, é insuportável para um Pais cujo sistema 
previdcnciário está à beira da falência, com o INPS limitando 
drástica e absurdamente o atendimento médico-hospitalar, além de 
ter acumulado v::~sta divida para com as entidades assistenciais com 
que mantêm convênio. 

Mas, Sr. Presidente, não mais interessa discutir problema que 
desaparece com o fato consumado da decisão governamental, ao 
enviar para aprovaçuo certa c infulivel o projeto que extingue o 
SASSE. 

O que nos traz a esta tribuna é questão decorrente da delibera· 
ção do Governo. Refiro-me à necessidade imperiosa de se preservar 
sorte c direito do reduzido pessoal que servia ao Instituto de 
Previdência dos Economiários. Não é passivei que fiquem ao 
desamparo c sejam lançados ao desemprego, em instante de 
tamanhas dificuldades e quando o desemprego cresce cm todo o Pais. 

Impõe-se a aprovação de emenda ao artigo 4• do Projeto n• 
2.557/75, tornando funcionários da Caixa Econõmica Federal os 
excelentes servidores doSASSE e garantindo-se aos admitidos até 31 
de outubro de 1974 a inclusão no Plano de Classificação de Cargos. 

Sr. Presidente, a reivindicação dos servidores do SASSE é justa 
c inteiramente procedente, merecendo unânime acolhida por parte 
do Congresso Nacional. Acredito mesmo que o próprio Governo há 
de dar sua concordância para que a emenda seja aprovada c se torne 
disposição legal, para preservação de direitos de um pessoal de 
comprovada capacidade c que não pode, súbito, ser 11tirado ao 
desemprego por um projeto de lei oriundo do Executivo. 

Assegurundo meu apoio e solidariedade nos funcionários do 
SASSE, formulo um apelo ao eminente Ministro Nascimento e Silva 
pura que, por sua vez apoie a emenda. E não tenho dúvida de que a 
esse apoio será levado por sua notória inteligência e seu espirita de 
justiça. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourivul Buptistn. 
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O SR. I.OURIVAI. llAPTISTA (AReNA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Sr.:nadorcs: 

No diu li <lo mês passado, os Ministros Alysson Paulinclli c 
Almeidu Machudo assinaram convênio que consolidará a coopera· 
çào entro os Ministérios du Agricultura c da Suúde, tendo em vista a 
concreti-.uçiio do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, 
graças ao qual 85.700 (oitenta c cinco mil c setecentas) toneladas de 
alimentos- leite cm pó, açúcar, milho, arroz c feijão- serão distri· 
buidas a 1.870.000 (um milhilo, oitocentos c sctcntu mil) pessoas, 
entre gcstuntcs,nutrizcs c crianças menores de 7 anos, em todo o País. 

O convênio, assinndo entre o Instituto Nacional de Alimentação 
c Nutrição, Cobal c Cibrnzém visa à aquisição, armazenàgcm e 
transporte dos produtos destinados a melhorar o nível nlimcntar dn 
parcela mais carente da população brasileira. f: a realização de mais 
um Programa concebido pelo Governo, na comprovação da 
prcocupuçi1o prioritária do eminente Presidente Ernesto Gciscl com 
a melhoria de vida do povo brasileiro, especialmente das camadas 
mais desamparadas. O convênio a que aludo terá vigência ati: 1979 c 
seu valor ê do CrS 2,2 bilhões, sendo liberados, já este ano, SOO 
milhões pura a compra dos alimentos a serem distribuídos 
gratuitamente, propiciando um aumento expressivo do volume de 
gêneros alimentícios integrantes do Programa de Nutrição em 
Saúdo, que em seu primeiro ano de existência- 1975- atendeu a 
252.000 (duzentas e cinqUenta o duas mil) pessoas, com a distri· 
buição de 5.300 (cinco mil e trezentas) toneladas de produtos alimcn· 
tares. 

Discursando na solenidade de assinatura do convênio, o Minis· 
tro da Saé1dc, Professor Almeida Machado, acentuou que "os recur· 
sos ora destinados ao Programa de Nutrição em Saúde, irilo censo· 
lidar a cooperação entre o Ministério da Agricultura o o Ministério 
da Saúde com o seu grande objetivo comum, que não se resume nn 
suplementação alimentar, mas vai muito além, procura atingir a 
desnutriçi•o em sua raiz, estimulando a produção de alimentos bási
cos, amparando o pequeno produtor; propiciando a distribuição de 
rendas, valorizando o pequeno produtor rural, c, indiretamente, 
contribuindo pura a fixação do homem no campo". 

O Ministro da Agricultura, Sr. Alysson Paulinelli, por sua vez, 
frisou que "além de possibilitar a compra e distribuição de alimentos 
para as populações muis curcntt:s do País, o documento firmado dará 
maior apoio à produção agrícola do País, pois o Brasil ainda tem 
uma agricultura de subsistência, a qual estú exigindo uma maior aten~ 

çilo por parte do Governo. A populaçiio rural não consegue tirar da 
terra os seus nlimcntos, embora ela seja o seu principul instrumento 
de trabalho. A COBAL durá preferência, quanto ao fornecimento de 
alimentos, às áreas de agricultura de baixa rcndu. Po.,sivclmentc, 
uindu este uno, cerca de 90 (noventa) mil famílias de produtores de 
baixa renda serão beneficiadas com a suplemcntaçilo alimcntnr. Des
sa maneira, cerca de 450 (quatrocentos c cinqUenta) mil pessoas -
não previstas no convênio assinado ontem, serão atendidas pelo 
programa intersetorial que objetivu melhorar à saúde do homem do 
campo e, conseqUentemente, o sistema de produção agrícola". 

Sr. Presidente, a despeito das dificuldades de uma conjuntura 
desfavorável, vemos o Governo do eminente Presidente Ernesto 
Geisel dar prosseguimento r. ativur programas de suma importância 
para a melhoria do bem-estar e da saúde do povo brasileiro. Em vez 
de restringir ou limitar. amplia, com acerto político c social, a bcnfa
zeja ação de um programa humanitário como o ê o Programa Nacio· 
nal de Alimentação e Nutrição. Mais do que o reconhecimento fúcil 
das dificuldades e deficiências de amplas camadas de uma 
população, está o Governo se empenhando com afinco crescente cm 
seus inabaláveis propósitos de socorrer os mais necessitados, de 
melhorar as condições de vida do povo! 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Não há mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, 
designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussàol cm turno únicol do Parecer da Comissão de Relu. 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 63/77 (n• 98/77. na origem), 
de 18 do abril do corrente uno, pela qual o Senhor Pre~idente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor David Silveira da 
Mota Júnior, Ministro de Primeira Classe, <lu Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Venezuela. 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Estú encerrada a 
sessão. 

( Levanta·se a sessão às 18 horas t.> 25 minmos.) 

ATA DA 53~ SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESID€NCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA 

.·1.1 is /1011.1.\' i:' 311 .ti/Xl!TOS, .·IC/IA.\1-SE PRESENTES 
OS SRS S/:.\ . .IJJOIU:'.\': 

:\dalilL·rto Sena - Br;1ga Junior - Evundro Cmrcira -José 
l.ind''"(l ···· (':lll~:tc 11inhdrtl- .larh;~s P<~ss:1rinllo- Renato Franco 
- .'\k-\:lillln: Ctlsl~l - llcnriqlll.: de L~1 Rm:Ljllt:- José Sarncy
lldvidit\ i\' une~ - Pctnlnio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Virgflio 
TúvM;~ ·-- \\'ibnn Cilllll,::dv~.:s- Agcnor Mari:~- Dinartc Muriz
Jt.:"'>0!·r~.:irt.:- Domil:io (Jundim- i'vliltnn Cabral- Ruy Curnciro 
- 1\LirL'm 1-'rcirc- Paulu <iucrrn- Luiz Cavulcantc- Augusto 
r·r:nH •. tl --r til\·:~11 l{tH.:1la- i.llurival Bartista- I· leitor Dias- Ruy 
S:IJilth --- Din:cu C1rdn~n- l:urko Rcl.cnLJc.:- .lotlo Cnlmon
Amm:1l Fci.\oto - RtlhcrltJ Si.ltllrnino - Vusconcelos Torres -
l):lli!t•ll Jt,him - Nl.'l:illll l';1rncirn- < iustavo C';1rancnu1- ltamur 
l·r:tn~_.~, - .. :\!au:tlhoiL·~ !,intn -1·-r;ln..::tl Mnntllftl- Orestes Quérciu 

- Otto Lehmann - Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes 
Canak - Sal<ianha l)ort.i - Aodoly Filho - Leito Chaves -
f\·lattns l.c:io- Evclúsio Viein1- Lcnoir V~1rgas- Otair 13cckcr
Ptlllln Brossmd- T;lrsll Dutr<~. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista <ic presença 
ucusu o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Huvcndo número 
regimental, docluro aberta u sessão. 

Sobre u mcsu. requerimento que serúlido pelo Sr. II'~Sccretúrio. 
f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 116,llE 1977 

Senhor Presidente: 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno <lo Senado Fe

deral, requeiro transcrição, nos unais dcstu Casu. du nota publicada 
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nu Jornal do /Jrasil de 10 tio corrente, sob o título uLucidcz c 
('tlra!!t:lll". 

Sala das Sossücs, I O de março de 1977.- Otalr Bccker. 

O SR. PRESIDENTE (Potrünio Portella)- O requerimento li· 
do ser:'! cnc~uninhndo no c.'(ame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sobre a Mensagem no 63/77 (n' 98/77, 
na origem). de I R de abril do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Senhor David Silveira da Mota Junior, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Vcnczuda. 

Tratando-se de matéria a ser apreciada em sessão secreta, de 
acordo com o art. 405, alínea h do Regimento Interno, solicito aos 
Srs. Funcionários que tomem as providências de direito. 

IA sessão transforma·.<e em secreta às 18 horas e 45 mlnu· 
tos e ••alta a ser ptíblica às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

O MDB tem como uma de suas metas básicas denunciar 
qualquer retrocesso social no País. Por isso, tem, com persistência, 
denunciado os abusos c fraudes com que patrões prejudicam empre
gados, graças tt lei que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. Não me lembro quantas vezes temos, nos mesmos, clamado 
contra a alta rotatividade de emprego e, paralelamente, o desem· 
prego crescente sobretudo na faixa etária dos que alcançaram JS 
nnos. 

Até recentemente, o fenômeno foi negado categoricamente pelas 
autoridades governamentais. Advertências, denúncias, apelos -
tudo se atribuía a mera demagogia da Oposição. O clamor desta, 
empenhada em dar eco ao desespero dos trabalahdores, nunca foi 
ouvido e levado na devida conta pelos governantes. Com isso, a situa
ção agravou-se até tornar-se, hoje, extremamente grave. 

E. agora, i: o próprio Governo que reconhece o mal c, conforme 
nos informa o O Globo, do dia 19 de dezembro de 1976, cuida de 
tomar providências para sanar essa fonte de injustiça social. 

O informante do grande vespertino carioca adianta que o Govcr· 
no quer corrigir a situação, através de fórmula que harmon.izc "os 
interesses do patrão e do empregado". E acrescenta: 

"Atualmente, quando o empregado deixa uma empresa, 
pede que o patrão o demita, para poder retirar o depósito do 
FGTS. A multa de dez por cento a que o patrão estll obriga· 
do a pagar ao trabalhador é muito pequena. A maioria dos 
patrões não faz nenhuma restrição a esse pagamento, embora 
alguns entrem em acordo para pagar a multa," 

Ora, Sr. Presidente, essas palavras provocaram preocupação 
uinda muior nos empregados, pois deixam un.tcvcr .. se u possibilidade 
de o Governo combater u rotutividade de emprego - fruto de 
fraudes generalizadus com que se desrespeitam os reajustes salariais 
concedidos pelo próprio Governo, notoriamente insuficientes- por 
meio de recursos como o de dificultar e até mesmo impedir o saque 
na conta vinculuda do FGTS. 

A retirada de depósitos do Fundo de Gurantia por Tempo de 
Serviço nào é causa da rotutividude e muito menos do desemprego 
crcsccntc, que lança ao desumpnro cspecinlmcnte os que passaram 
dos JS anos de idade, corno se isso fosse criminoso. O levantamento 
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desses depósitos é uma conseqUência da liberdade que os patrões têm 
· para dispcnar seus empregados inclusive para admitir outros com 
salários mais baixos. Apenas a lei permite aos empregadores a 
"liberalidade" de proporcionar a suas vítimas o levantamento de 
depósitos do FGTS, com o que o desempregado logra recursos para 
sobreviver alguns poucos meses. Criar dificuldades il retirada desses 
depósitos é levar ao extremo a violcncia contra trabalhadores 
injustamente despedidos. 

Sr. Presidente, o problema é de muito fácil soluçilo, caso se 
queira resolve-lo de forma justa c que impeça grasse a injustiça so· 
cial. Basta restabelecer o instituto da estabilidade do trabalhador c a 
questão estarã solucionada. Nilo pode haver liberdade de trabalho se 
esta nilo implique na garantia de permancncia no emprego. Ninguém 
pode ser despedido sem justa causa e quem assim aja faz jus a ónus 
legais pesados. 

~ tempo de se reconhecer o erro terrível da eliminação do insti· 
tuto da estabilidade. E deve ele ser restabelecido de forma mais 
ampla possível, pois não só os que tenham dez anos de trabalho 
fazem jus à estabilidade. A esta tem direito todo aquele que trabalha, 
desde quanto é contratado. Se o patrão tiver necessidade, por razões 
várias, de despedir empregados seus, necessário que arque com ônus, 
indenizando aqueles que venha a despedir, segundo critérios a serem 
estabelecidos por lei. Do contrário, Sr. Presidente, os estudos que O 
Globo nos informa estão sendo cfetuados pelo Governo resultarão, 
apenas, em novas formas de opressão daqueles que são 
economicamente mais fracos, indefesos diante de maus c ganancio· 
sos patrões. Tilo tensa e tornou a situação social cm nosso País que 
agravá-la constituiria ato de insanidade, com o que ousamos esperar 
que a estabilidade seja devolvida ao trabalhador brasileiro, suprimin· 
do-se um dos maiores retrocessos sociais ocorridos no Brasil a partir 
de 1964. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsignan· 
do para a próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 75, de 1977, dos 
Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo General Fritz de Azevedo Manso, Chefe do Estado-Maior do 
Exército, no dia 19 de abril de 1977. 

-z-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu· 

cionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montara, que eleva o valor de benefícios mlnimos a 
cargo do INPS, dando nova redução ao§ So do art. 3' da Lei n' 5.890, 
de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob no 351, de 1976, da Comissão: 
- de Constllulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade c 

injuridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Leite 
Chaves c Nelson Carneiro. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 56, 
de 1976 (n' 52-B/75, na Casa de origem), que altera o parágrafo 
único do urt. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n' 5.452, de I' de mui o de 1943, tendo 

I'ARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.044 c 1.045, de 1976, 
das Comissões: 

-de Legislação Social, e 
-de Serviço Público Civil. 
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Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
26, do 1976 (n• 63·A/76, na Cümnra dos Deputados), que aprova as 
contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETRODRÁS - e suas subsi· 
diúrias Petrobrás Qufmicn S.A - PETROQUISA - Pctrobrás Dis· 
tribuidora S.A., Pctrobrás Internacional S.A- BRASPETRO -c 
Companhia de Petróleo da Amazônia - COPAM - relativas ao 
exercício de 1972, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não se tratar 
de mati:ria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto 
Legislativo- sob n•s 29 e 30, etc 1977, das Comissões: 

-de Constltulçiio e JuSIIça; c 
- de Finanças, 

1 
-5-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
71, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
dispensa de apresentação de atestado de vida, para efeito de 
recebimento de proventos, por parte dos aposentados de qualquer 
sistema, tendo 

PARECER, sob n• 70, de 1977, da Comissão: 
- de Redaçio, oferecendo a rcdação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Estã encerrada a 
sessão. 

( Levanla•st a sessão às 18 horas e 56 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO 
BROSSARD NA SESSÃO DE6·5·77, E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Afinal aconteceu o que só por milagre deixaria de acontecer. 
O regime que pretenderam instituir cm nosso Pais, reunindo, a 

um tempo e no mesmo documento, a suposta legalidade e o puro 
arbítrio, a convivcncia de duas ordens, uma pretensamente 
constitucional, a outra declaradamentc extralegal, tinha de dar no 
que deu, pela singela razão de que elas são incompatlveis, excluem-se 
reciprocamente, motivo pelo qual, em verdade, as duas ordens nem 
silo duas, nem são ordens: a desordem é uma só. 

Dir·se-ia que às segundas, quartas e sextas-feiras imperasse a 
carra, e o ato vigorasse às terças, quintas e sábados. Assim, quando a 
carra fosse legítima e tivesse o quilate da lei constitucional, o alo que 
nela está inserido c graças ao qual, aliâs, ela foi concebida e outorga· 
da, reduzí·la-ia a uma irrisão. 

O que aconteceu a pretexto da reforma judiciária, de longa data 
vinha sendo preparado. Quando o Ministro da pasta política, 
questionado sobre as eleições de governadores, entregou o futuro a 
Deus, disse tudo e nada mais precisava aditar para ser entendido. 
Depois, de quando cm quando, os sinais, Num dia, espraia-se, como 
notícia "filtrada" em alta fonte, o projeto alvorada. Filtrada diz bem, 
porque hoje os homens de governo nilo sustentam às claras o que 
entendem útil ao Pais, não falam ao Pais pela tribuna parlnmentur, 
mas as fórmulas concebidas nos laboratórios dos alquimistas 
ganham a publicidade por vias obliquas c sob o manto do 
unonimnto. Os balões de ensaio silo enviados sem a responsabilidnde 
oficial. Mas ninguém teve dúvidas de que o projeto alvorada não eru 
ohru de Gcção de um cérebro doentio, 

Após, foi noticiário envolvendo o Rio Grande. O Rio Grande 
nparecia como território suspeito ao Brasil. Lá o MDB nilo podia 
ganhnr. Mas lá, todo o mundo sabia, a vitória da Oposição era certa. 
Logo,- o sublime da lógica oficial inverte até: as letras do ulfabeto, 
como disse Rui- , logo, cru preciso colocar o Rio Grande forn da 
lei, à margem do voto popular, c dele fazer uma espécie de território 
ocupado. 

Lá, umu candidatura emergia em renovadas manifestações 
multitudinúrias. Jovem, íntegro, capaz, de aguda intuição politica e 
rica criatividade, dotado de natural autoridade c maior senso de 
equilibrio, incapaz de um deslize, franco e leal, capaz de ser elo entre 
as gerações que passam e as gerações que chegam, com a pressa com 
que costumam chegar as gerações, movido pela justa umbicão de 
fazer coisas boas, húbil no imprimir ao seu partido, que recebeu 
coberto de ferimentos, os moldes de um corpo coletivo adulto, liber· 
to de exclusivismos personalistas, um jovem com muitas quulida· 
des para dar ao Rio Grande um bom governo e com isso ajudar o 
Brasil '•·ter o seu. Permita-me o Senado que eu diga que também foi 
meu aluno -é: vaidade que se permite a um professor-, e já como 
estudante da Faculdade Católica de Direito suas qualidades de 
liderança se afirmavam vigorosas c apuradas. Todo o mundo sabe 
que o Deputado Pedro Simon ganharia as eleições. Nas urnas, 
ninguém lhe arrebataria das mãos a vitória. Logo, não poderia haver 
eleições no Rio Grande porque lá o MDB não pode ganhar. Por quê? 
Pela mais óbvia das razões, não pode ganhar porque não pode 
ganhar. 

Primeiro isso era tartamudeado; depois passou u ser enunciado. 
Carlos Castello Branco foi um dos que tornou público o que antes 
era cochichado e o fato foi lembrado, faz pouco, pelo nobre Senador 
Luiz Vianna Francisco em discurso proferido nesta Casa. Nüo faltou 
quem dissesse que para haver eleição popular dos governadores, tal 
como dispunha a "Constituição", quer dizer, a carta outorgada, o 
MDB não deveria concorrer no Rio Grande. Outro chegou a 
sustentar que os candidatos fossem previamente aprovados pelo 
Planalto. 

Isso tanto se intensificou que, em fins de fevereiro, fui encontrar 
em Porto Alegre jornalistas do Jornal da Tarde e de Isto é, em bar· 
cados para o Rio Grande para que vissem, com os seus olhos, o 
"perigo" rio-grandense (cf. "Por que são temidos os políticos do 
Sul", por Nicomedes Pessoa, Jornal da Tarde, 7·3·77; "No centro do 
tabuleiro. Uma saudável vida política. Por que temé·la?", por Arnal· 
do Salem e Tão Gomes Pinto, Isto é, 9·3· 77). 

Lá eles encontraram um amável pedaço do Brasil, habitado por 
brasileiros, e não puderam compreender como houvesse quem, com 
tanto esforço, quisesse excomungá-los da sociedade nacional. 

Osvaldo Aranha, que se tornou cidadão do mundo sem perder o 
modo, o timbre, o padrão do guacho, num discurso em que saudava 
a Raul Pilla, pouco depois de 30, enunciou estes conceitos em 
comentário à frente única que unira os rio-grandenses historicamente 
separados por duas guerras e um mar de violências: 

•• A nossa formação histórica, u sociogêncse rio-granden
sc, tem condições permanentes, reproduzindo episódios 
invariáveis, Este fenômeno, peculiar aos povos formados, tor .. 
nau o Rio Grunde campo fácil pura us previsões exalas, 
Divididos pelas utividndes, pelas idéias, pelas lutas, pelos 
partidos dentro do Rio Grande, sempre nos unimos pela 
República e pelo Brasil. 

Graça Aranha observou este fenômeno, acentuando o 
que ele chamou, no fulgor do seu espírito, nu segurança do 
seu juizo, 11 0 esforço permanente e heróico do Rio Grande 
pura ser brasileiro''. 

Não fomos colôniu. Scpurudos do Brasil por umu mata 
virgem sem estradas, por um oceano sem porto, simples 
terras d'EI Rei, entregues ii cobiça espanhola, forjamos a 
nossa brusilidade nu luta das fronteiras. Trazemos o destino 
inviolável de lutar pela terra c pelas idéias, pela soberaniu du 
pútria c pela grnndczu da Rcpúblicu. 

Essa é a história nossa, a dos nossos antcpassudos, que 
c~os temos o dever de reproduzir, com sangue c com amor. 

\', esforço nacionalista ntao é só um pendor racial do Rio 
~ randc: é a razão de ser do povo, é a cssênciu dus suus 
~~~·.tituiçõcs, é a vida das suas idéias, é a sua condição cxish.m· 
ch::." 
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Os rio·grandenses tem o espírito nacional tão desenvolvido, 
quem o diz é o maior dos historiadores contemporâneos, é José 
Honório Rodrigues: 

"Os gaúchos tem o espirita nacional tão desenvolvido 
nas lutas de fronteira que Saint Hilairc achava conveniente 
que as outras capitanias enviassem recrutas ao Rio Grande, 
pois este serviria como uma escola militar e nacional." 

O Rio Grande suspeito e colocados os rio-grandenses em 
"quarentena'\ mas numa quarentena indefinida, senão vitaHcia, 
como os dez anos de suspensão de direitos que se tornaram 
intermináveis ... 

Suspeitas a terra e a gente que um dia receberam de Rui este 
diadema, conferido pelo Brasil, pela voz do mais insigne dos seus 
mhos: 

"terra de tantas qualidades excelsas, privilegiada na sua 
maternidade de talentos, virtudes e heroismos, o Rio Grande 
tem, no tesouro incalculável dos seus merecimentos, glórias 
para encher a guerra e a paz, cimos de luz para se medir com 
as mais altas grandezas, imprevistos e sobras de magnificên· 
cia ... " 

Era essa terra e essa gente que a politicagem haveria de atirar o 
labeu de suspeita a perigosa. Todo o mundo sabe, no entanto, que 
sr.o os apetites e os interesses subalternos dos que pelo voto não são 
cu pazes de chegar ao seu governo, que de longe assacam essa calúnia. 
Foi assim em tempos recentes, Também foi assim em tempos 
distantes, 

No inicio da República, diminuto era o Partido Republicano, 
que ao poder subitamente chegara pelo golpe militar. Com a 
expatriação de Silveira Martins, seguiu-se no Rio Grande uma poli· 
tica de pcrsiguição, de violência, de crueldade, tendente a destruir o 
Sansão do Império c que levou o Estado à guerra civil a despeito do 
grande Gaspar empenhar-se de corpo c alma pela paz- "chefe de 
partido, aconselho; brasileiro, peço; rio-grandensc, suplico: guerra 
civil não". E a guerra chegou aos lares e enlutou o Rio Grande. E os 
companheiros de Gaspar e ele próprio, enquanto viveu, eram 
apresentados, na feroz linguagem oficial, como os "sebastianistas" 
impenitentes, restauradores da monarquia defunta. 

Durante quarenta anos foi repetida a fórmula hipócrita, ao 
longo dos quais, graças a essa obra de tartufos, os "inimigos" c 
"suspeitos à República" padeceram no purgatório cívico, cm 
prejuízo do Rio Grande c do Brasil. 

~o que querem repetir agora? 
Reccm iniciados os trabalhos parlamentares, o Presidente do 

Senado iniciou uma conversação com o Presidente do MDB. Para 
evitar um impa.ue, providência que importaria em modificar o pro
grama dos dois Partidos, antes de se modificar a lei, dita "constitu· 
cional". Impasse seria o cumprimento da lei, e fazer algo que sempre 
se fez no Brasil e sempre foi util ao país, pelo estabelecimento do 
confronto entre os Partidos. Para não falar nos vivos, e são tantos, 
Magalhães Pinto entre outros, bastaria lembrar os nomes de 
Mangabeira c Milton Campos, eleitos quando o Presidente da Rcpú· 
blica crn udvcrsúrio de nmbos, Nuqude tempo os udvcrsários ainda 
niio eram inimigos. 

O certo é que a propósito de tudo, e sem propósito algum, se 
faluvu cm impasse. Era palavra de largo uso. Dizia-se então, c u 
imprensa cstuva cheiu disso, que a recusu do MDB cm violur n sc~1 
programa c cm ubjurar n~ seus compromissos com o povo brasi\cirn 
que a tanto importa riu dar seu voto pura que n escolha dos govern:•· 
dores se processusse i1 revelia do povo, lcvariu ao impan·t•. E prctcn
diu-sc que para evitur o impasse o l\11 )B transigisse. Enfim. an ~·1PB 
era oferecida uma corda para q1w 1.:1'111 ela se enfnn.:asse, pois assim 
evitava di.! ser enforcado, 

Eru cssl.! o amhicntc gl.!ral quando o relator du l'umissUo Mistu 
da Ctunarn c do St!nudo para c':aminar o projeto de rcformu dn 
Judh.:i!1rio, Senador Accioly Filho, deveria aprcst:ntur seu trabnlho, 

O projeto, formulado em segredo, à revelia dos grandes centros 
jurídicos do Pais, marginalizada a OA B, ignorados homens e institui
ções que jamais poderiam ser desprezadas S< houvesse o propósito de 
encontrar soluções nacionais para o melhor funcionamento do Poder 
Judiciário, o projeto ostentava inconveniências c deficiências logo 
sentidas- Aliomar Baleeiro disse que, contendo uma ou outra idéia 
boa, ele mais se ocupava de quinquilharias -, c o relator, embora 
desviasse da questão nuclear, concluiria seu trabalho por um 
substitutivo. 

O segredo fora tal na sua fase de concepção que, não fora o o 
Esrado de S. Paulo que, num furo espctacular, deu a conhecer o proje
to incubado no ventre do governo, e a nação da reforma só tomaria 
conhecimento quando o projeto chegasse ao Congresso, com prazo 
certo para votação. O próprio Presidente do STF, o Ministro Djaci 
Falcão, dele tomou ciéncia pelo Esrado, segundo declaração sua, que 
à época comentei nesta Casa, Antes, porém, que o relator Accioly Fi
lho apresentasse à Comissão Mista o seu trabalho, fruto de demora
dos estudos, a imprensa noticiava que fora sumária e globalmente 
degolado o inocente nascituro, divulgando inclusive pormenores de 
reunião havida no Ministério da Justiça. Como se fora obra digna de 
Papiniano, o projeto oficial tinha car:ítcr sagrado c tinha de ser 
aprovado. E confundindo-se deliberadamente o "diagnóstico" 
aprovado pelo STF com o "projeto" elaborado por dois homens, 
ilustres sem dúvida, mas dois homens que não representam a Nação, 
nem o pensamento jurídico nacional, pretenderam fazer crer, num 
emburilhamento calculado, que o "projeto" era de autoria c 
responsabilidade do STF, o que era e é falso, 

Nós da oposição formulamos reservas maiores c menores ao 
projeto, mas em verdade as nossas reservas eram mc:nos nossas que 
da Nação, expressas pelos órgãos mais representativos no setor 
jurídico e na esfera judiciária, Se é verdade que o egrégio STF silen
ciou em todas as línguas e em todos os momentos, alguns de seus 
membros não hesitaram cm dar u conhecer o seu desencanto c a sua 
oposição formal ao projeto; o TFR, no entanto, fez restrições públi· 
case onciais, oncialmcntc transmitidas ao Presidente do Congresso; 
O TST não o aplaudiu e várias restrições foram feitas por membros 
seus; os Tribunais de Justiça, de modo geral, manifestaram-se contra 
o projeto, cm documentos oficiais; a OAB; a Faculdade de Direito de 
São Paulo; até a Federação de Comércio daquele Estado, f: natural 
que eu fale no Rio Grande do Sul. Lá, o ilustre Tribunal de Justiça e 
a OA B oficialmente manifestaram-se contrários ao projeto e em 
documentos aliciais comunicaram ao Congresso o seu pensamento. 

Tamanha c tão impressionante manifestação era bastante para 
revelar que não era por espírito de facção que resistíamos à proposta 
oficial. Tamanhas • tão variadas manifestações, - cu não me recor· 
do de um grande jurista ou de uma instituição significativa que hou
vesse aplaudido o projeto -, tão imponentes manifestações não se
rium bastantes a aconselhar ao governo nova rent:xào sobre a matt:
rin, se é que se pretendia cncontrur uma soluçào nacional para um 
problema que é nacional por natureza, c que não poderia ser 
convertido em capricho governamental? Mas se essas manifestações, 
altumcnte quulificadas, partiam de áreas cxtraparlamentarcs, no 
f1mbito congressual us reservas eram igualmente generalizadas c se 
podem medir pelo número de emendas apresentadas, como se pode 
aferir pelas conclusões do rehttor, insuspeito e ilustre figura do parti· 
do oficial, conhecido pela sua moderação, equillbrio c preparo, 

Com a repulsa liminar uo trabalho do Senador Accioly Filho 
ficavam adelguçadas as esperanças de uma solução aceitável c a esse 
tempo a questão judiciária passara a ser anunciada como possível 
impas.<e, Outra vez o Impasse, e agora não tenho dúvidas cm afirmar, 
o desejado Impasse, e neste sentido é também o pensamento de 
respeitáveis órgãos da imprensa brasileira, O fato é que, a partir de 
cntiio, nilo muis cessou de ser, publicitnrinmentc, cx.plurndo o 
lmpas,\'t' iminente, o impasse que ocorreria se o Congresso rejeitasse o 
projeto oliciul. 
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Jlt era sabido que o substitutivo Accioly não passaria do um 
nascituro que nuscc:riu sem vida; no Ministério 'da Justiça, fora decre
tado o seu aborto; como decretado estava que o nobre Líder do Go
verno no Senado faria as vezes de relutar, sucedendo o Senador 
Accioly Filho. Por essa razão precfpua, antes mesmo de que isso se 
(··.i:l~L:m:~s:-;c na Comissf:o ~distn. () que só ocorreu quando u maioria 
(I:). 1\:1~~-1~~~A rl!jdtGU o :~:.r~c'-!r hç~ioiy I! o substitutivo que ele pro
punha, mantivemos nós, da Oposição, encontro com o Líder do Go· 
vorno nesta Casa, expondo-lhe as nossas razões. S. Ex• pediu, em 
carútcr de urgência, que por escrito lhe fosse presente o nosso 
pensamento; no dia seguinte o Sr. Eurico Rezende recebia um 
suhstitutii'O inteiro pela Oposição elaborado, ainda que com a res
salva que a urgência implicara em formular um esboço que supor· 
tavu e talvez exigisse corrcções. A ressalva era desnecessária, mas foi 
feita. Vinte e quatro horas após recebemos das mãos do Sr. Eurico 
Rezcnde o que viria a ser o substitutivo oficial ao projeto oficiai. 
Embora menos mau do que este, o substitutivo nüo reunia o mínimo 
de condições para merecer o voto da Oposição. No dia seguinte 
rcunia·se o Diretório Nacional do MDB, convocado com larga 
anterioridade. Era inevitável, ao Diretório tinha de ser colocado o 
problema, objeto de crescentes especulações, apontado como matriz 
de um impa.<se c causa de renovadas e redobradas ameaças ao MDB. 
Se não aprovado, tudo poderia acontecer ... como, aliás, veio a acon
tecer. As ameaças não eram vãs, Era natural, para não dizer, incvitá· 
vel, que ao Diretório fosse dada notícia do fato, dadas as cir· 
cunstâncias que o rodeavam. 

A reunião do Diretório foi de portas abertas e de portas abertas 
o assunto foi discutido, arrolndos os esforços da Oposição no sentido 
de aperfeiçonr o projeto malsinado pela opinião pública, confron· 
lado o que viria a ser o substitutivo com o que era o projeto. ~ claro 
que o Diretório só poderia apreciar e tomar posição em relação ao 
que existia, c nunca quanto ao que poderia vir a existir. Relativamen· 
te ao que existiu, após amplo e esclarecedor debate, o Dirctório, por 
unanimidade. decidiu que a representação do MDB na Câmara e no 
Senado não podia votar a favor do projeto, cumprindo-lhe rejeitá-lo. 
Foi dito "não" ao que existia, o substitutivo oficial, e o projeto 
substituído. ~ claro que ficava cm aberto o exame do que porventura 
viesse a surgir. Nem precisava isto ser dilo, porque era óbvio, mas foi 
dito. Saliente-se que a decisão foi unânime. porque mais tarde o 
Presidente da República, nada menos que o Presidente da República 
iria à televisão e, falando ao País inteiro, haveria de atribuir a uma 
mitrnria essa decisão, quando unanimidade é mais que maioria, é 
totalidade, i: ln discrepância, é plenitude. 

Essa decisão partidária, natural cm qualquer lugar do mundo, 
foi recebida sob uma suraivnda de insultos, partidos da alta 
hierarquia do partido oficial. Rejeitar um projeto por seu mau, visto 
com restrições severas pelo que há de mais expressivo no País, em 
muti:ria jurídica e judiciária, passou n ser crime de lesa-mnjestade. 
''Desafio ao Governo'\ ''provocação", .. contestação", foi o mfnimo 
que se disse. 

Como foi dito nestn Casa que, decidindo como o fez, o Diretó· 
rio Nacional do MDB violara a conscii':ncin dos pnrlamentares dn 
Oposição e fechara o debate, que é próprio dos pnrlamentos, devo di· 
zer, pnru que fique devidamente registrado, que ambas ns assertivns 
sUo improcedentes. Não houve quem defendesse o substitutivo ou o 
projeto oficiais, considerados maus. As expressões mais severns que 
em relação u eles eu ouvi forum proferidas exutnmente pelo Sr. Minis· 
tro Tuncredo Neves. Quando o nobre Deputado mineiro se fez porta· 
voz da opinião de que o assunto não deveria ser decidido pelo Diretó· 
rio o fez pura que se nilo fechasse a porta a novas negociações e para 
evitar que ocorresse o que se esperava, e cru anunciado, e que afinal 
veio u ocorrer. Nem foi por outro motivo que eu, perdoe-me o 
Senado u primeira pessoa, mas reluto, eu, nu rcuniilo do Diretório, 
declurci que não ignorava u umeuçu que sobre nós pairava, até por· 
que igrwrú-hr sl1 sc:nLio surUo c: ~:ego, m~s indU!'1UVU se dev[umos votar 
com a nossa consciência ou, pura uplucur u cóleru dos deuses, votar 
contra ela, votando a favor da propostu oficial, jlt que todos, a uma 

voz, considcravum mau o projeto em exume c se, sempre, diante de 
qualquer problema parlamentar, devíamos consultar a quem de direi· 
to como queriam que nós votássemos, "pnra evitar um mal maior", e 
procedêssemos como linha auxiliar da ARENA. E tão claro ficou 
isso, tão evidente, que a posição negativa se referia ao que existia c 
11ito fechava u negociações c entendimentos, que a decisuo foi 
tnmudu por 111/anlmltladt?, e o que C:: mais, ulteriormente foram reuber
t:ts as tratutivus c tentando um entendimento, infelizmente mal suce
dido. 

F:llpi na explosão de agressões do oficialismo quando o Dirctó· 
rio Nacional do MDB firmou posição contrária ao projeto oficial, 
tal como se apresentava naquele momento. Se uma alcatéia fnlassc 
não falaria de maneira diferente. Eu me perguntava então: se estivés· 
somos diante de um problema realmente grave e difícil, serramos 
~::rp:tzes de Uiscuti·lo cm termos rucionais, de divergir cm termos cor
teses, de encontrar uma solução, que as questões mais difíceis sempre 
admitem, ou efetivamente já havíamos esquecido tudo o que este 
Puís aprendeu em 150 unos de vida independente e de vida parlamen· 
tar. c o insulto grosseiro passava a ser a moeda circulante e com 
curso forçado? 

O exercício regular de um direito elementar, que envolvia, no 
caso, o cumprimento de um dever, o de rejeitar um projeto 
considcmdo mau, soava como sacrili:gio cívico c as ameaças até 
c:ntfw mais nu llll!llllS insinuadas. passaram a sr.:r ostc:nsivas e 
ulul~tntcs. A imprensa delas se ocupou !argumente. Estava-s~: enfim 
diante de um impa.ue, ou do desejado impa.rse. O que em qualquer 
pais seria o fato parlurnentar mais natural, a rcjciçiio de um projeto 
considcrudo muu. aqui p~tssou a ser impas.w.' c como impasse passou a 
inspirar ou a rcclumar umu ··solução revolucionária", para rt:pctir o 
que foi dito c a imprensa registrou. 

No'to plllh:ria h:t\'cr l'at11 mais rcvclmlor do regime, ou d:1 ausên
cia de regime. A Oposição pode votar como queira, desde que aprove 
o projeto do Governo; o Executivo respeita o Congresso, mas, é 
claro, c está implícito, o Congresso deve fazer o que o Executivo 
quer. Quando isso não ocorre surge um impas,\'l', cuja solução é 
entregue tts manipulações extralcgais. descompromissadus de quais
quer preceitos. soltas no reino ilimitado do arbítrio. 

Fmhtlfi.t n prU.tl ~c csgot;.rs:\e on:t.c dias depois. tudo deveria 
~: .. ta r r..: .. nlvidn ;rt\: n di;t JO Ue nwn;o. porque, dizia-:-.c com todas as 
lctms, dia J I o l)rc:sidcntc: iri:t tr Vila Militar c nüo poderia ir de mãos 
va;i:rs. 

,.\., arn~o.'al..':rs. rn:ri.' inh!llS:ts c mais csc:tnCitraU:.rs. At~ que, nu 
n:•,pl.'r:r dtl dia i.h:sign:u.lo para a vnt:u;ftn, por provocuçüo do Senhor 
~.'lac:dh:'tt:'i Pinttl, ftlr;un rcst:thdcdJ:rs CtliWersações. Nlio vou 
dcs;revô-las, embora pudesse fazô·lo, pois de tudo participei. Seria 
inlnil, Farei ;rpcrws um rc:gistro murginul. 

S~:m entrar ~o.'lll t:.\;unc dt! intctH;lic:s. que é perigoso, parece que 
al!!llll"' rn:ds aptlSl:rv;tm rws fraqth!l:rs bunwn:rs, esperando umu 
~o.·:tpitul;u.·frtl crn lf1ll.':l de :rlgum:rs mi!!alhas: nutras, no cntnnto, ntto 
ocultaram que era delgada a faixa de negociação de que dispunham. 
Não preciso dizer mais. Quem quiser entender, entende tudo. 

Após, us bancadas da Oposição na Câmara e no Senado 
crn~:rHI..:r:un lJlll.' a'i "'UJ1rc:-~:-~lh:s :tdmitid:ts no substitutivo, c nisto 
t.'tlllsi,tir;,rm >IS t:onccssll~:s, conqu;,rnto Ílllfhlrtant~~s. t:ntm 
in .. ufi .. :icnh: ... para permitir o vntono substitutivo repudiado cm rcu· 
nio'111 do Dirt.'tt'Hin N:tdtJnal pnr ser considc:rado mau. Abcrt:t ;.t scs
so'nl d11 Cungrcso.;o, minutos depois, os :dcivcs, que tinham sido 
"'U.,pcns~ls ~-1 lhlr;rs. n:pr~:s;rdns, jorraram furiosos, Da tribunu 
parlamentar chegou u ser dito, pelos mesmos lábios, que a Oposiçilo 
l'l'ir dtlmin:tda p11r ~..·ornunistas c cstav:t a scrviçn Uos Estados Uni
dt I 'o! ~ ~ 

O insulto, ~rotesco c uivar, que mui~ atinge u NuçUo que o 
i\1 DB, .. ~.:rn:. 1111 Cll!llllhl, par;r dtll'Urncntar n grau Uc irracionalidade 
pn:'ol:ll\4.: t!llii'C ncgnt:Í;rdtii'CS C ljll!!, i1 ltld:l C\'id~ncia, niio rwdc:ri:t 
lc\otr :1 hnmtcrmn. 

O ... uh'it ituth"-l tlfi~o:i;tl foi rc:jeitado. O prnjcto nficial, por consc
ptrinlc. dl'\WÍit 'il!r ... uhmctidtl a votns. 1\ind:r houve quem pretendes-
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"~I..' lmh::1r :1 qul.!stfhl, su:o~tcntandtl qur.: o Din.:tllrin Nadomll do M DB 
~c mallil'~o:star:'l snhrc.: n suh:aitutivo c nf111 snhrc o projclll, Ora, o 
Dirctúrin rcpudimú ti sushstitutivn cmhora n r.:onsith:rassc 11/t'l/f!.\' 

II/lili dotlllt: o pmjctn, de 111ndo qui.!. o pwjr.:tn. por ser pior do qur.: o 
suhstitutiVtl, estava Í!!ll:dlncntc condi.!IWlln. Contudo, propostu a 
qucs\Ütl, :1 haw .. :ada da C(unar:~ por 101 votos contra :!4, crllr.!ndt:u 
qw.: nf1n lwvia t1ucsttu1 11 si.! r rcr.:xamin:u.Ja, pois o projeto também, c 
l.'tllll nwitlf rato'ltl, nf1n ptltliil rncn.:ccr n votoU:~ oposiçflll, E na tarde 
d~o• lO tl pftl,jC:\ll ofidall'ni fl.!.il.!itado, Ctllllll tl fnr:1 O substitutivo llil SCS• 

:-.i1n thl\Urna de 21>. 
() que t:lll llllah.llll.!r parliJIIH:ntn dn mundo S!.:ria ratu nnrnwl. 

illfliÍ h a\ cri; I de ~c r t.:\ccknte 111ntivn p:1ra a ''l:risc" ou para o impm· 
11', de que t:llllil ~c l'alar;'t, 

l>tl,/oma/ ela litrdl' de .11 lk~ m:m;n e~train este trccill), que vale 
L'lllllll umt~.:~tcrnunhtl: 

"Mas no Brasil atual não pode ser assim. A crise í: 
inevitável. Por quê? Simplesmente porque não hCt um regime 
político real, capaz de manter a circu\aç5o das decisões c das 
informações, capuz de organizar o cantata entre a Sociedade 
Civil c o Estudo e torná-lo permanente. Se e~istisse esse regi
me, não estaríamos no impasse humilhante, que seria motivo 
de ridículo em outras partes do mundo, se ficasse conhecido 
cm suas minúcias. Ou seja, o motivo de tudo isso é que não 
temos a democracia que, segundo o discurso do ex-Presidente 
Castello Branco na Escola Superior de Guerra, em maio de 
1964, seria "uma democracia sólida, com raízes c permanên
cia, sem os perigas da instabilidade o da subversão". 

O que temos atualmentc, apesar dos nossos sinceros 
desejos em sentido contrúrio, é um regime tecnocrático e mili
tar que se isola e se afasta de suas bases de sustentação à 
medida que, paradoxalmente, os tecnocratas e militares 
aprofundam sua participação no poder político e se fecham 
no circuito das decisões e~clusivas. Ninguém quer uma situa
ção e~plosiva. mas o quadro económico e social mostra sinto
mas inquietantes de que o desgaste e o isolamento do regime 
brasileiro, poderão criar um circuito de impasses perigosos 
para a Nação. 

A falta de autoridade de um governo conduz ao exerci· 
cio do poder .. puro'\ e esse c! o perigo de um Príncipe que se 
consubstanciou no Estado todo-poderoso e que parece estar 
ex;mguc. A c\ussc politica foi, mais umu vez, humilhada nesse 
erisôdio Lht rt:forma do Judiciúrio. Não só a OpusiçJo, que 
existe até agora sob a condição de concordar sempre com o 
Executivo, mas também a situação, na figura do Senador 
Acciol~ Filho, que teve esvaziados meses e meses de trabalho, 
de pesquisa e de diálogo com juristas renomados em todo o 
País- tudo em nome e em função das "razões do Poder". 

O trabalho da Parlamentar, resultado de 130 ·quilos de 
sugestões escritas e pensadas sobre a sonhada reforma jurídi· 
cu brusileiru, tornou-se apenas um pacote de papel a partir do 
momento em que u esfera decisória deslocou-se da classe 
política para o espaço secreto das decisões de Seguranç". 
Humilhar a classe politica, fechar o lc4ue decisório, negociar 
com pressão e ansiedade - tudo isso gera tensões insuportú· 
veis u um povo c u um País que deseja, sinceramentc, livrur-sc 
das tensões c trabalhar em paz. 

Mas, muis umu vez, vemos desvanecerem-se as 
csperunças d~.: atingirmos, cm pra:t.o rnzoúvel, a m~lturidudc 
políticu. 

No dia cm que a Revolução de 64 completa 13 anos de 
vida, o quarto Presidente rcvolucionúrio repete os dramus do 
primeiro c do segundo, confessando, tucit:.nncnte, o malogro 
completo du suu tcntutivu\ibcraliz;mtc. 

E u NuçUo perplexa e angustiada pergunta: pura onde 
\'Umns·~ Pergunta l\LIC, a esta altura, nem o Presidente Geisel 
poderia responder," 

Ningu~m tinha dúvidas de que virium atos de violência. O 
pretexto foru nhtido. r\ linguugem desabrida dos corifeus do 
oliciulismo dav:un conta do intento. E b~Jsluva o número de 
jornalistas l.:lltJCentmdn cm Orasíli\1 pur:t cvidcnciur que se 
t:sper~tvum mcdid:ts excepcionais. De modo u documentar pura o 
futuro esse amhit;ntc, peço o depoimento de Aiiom~lr O~leciro. Em 
artigo publicado na Follw de S. Paulo de 30 de março, o antigo 
Presidente do STfo registrava: 

"Circul:tm vaticínios '1por.alípticos acerca do projeto de 
cmcndn constitudanal para H rcformu do Poder Judiciârio. 
( ... )E corno se fosse íii.':Oisa mais natural das coisas num País 
irrit:'tvd quando entidades estrangeira' lhe contestam títulos 
de democr:tcia cfetiva, profetiza-se que a reforma oriunda do 
Olimpo sairú de q1wlquer modo, qucir:1 ou não queira o 
MDH dar os votos indispens:lvcis no quorum de dois terços." 

Dcpoi:-; desse, nUo h(l necessidade de outros testemunhos. Pois 
foi ncs~c tt~nhicntc IJc >tnH..:çus. deve ser snlicnt<.idO, que a Oposição 
decidiu c votou. l!nJ'rcntando ameaças c riscos. 

Jú disse que ao manifestar-se contra o projeto aliciai e o 
substitutivo também oiicial, a Oposição nüo apenas manifestava as 
suas próprias ri.';:ervJ::, mas truduziu us restrições da Nação no que 
ela tem de mui·; :.i~~nificativo cm matéria juddica: os tribunuis, a 
Ordem dos Advog::dn:-;, Faculdades, respeitáveis ôrgUos Je impren
sa, juri:-;tas di.! nnm~..::íh. Nada muis natur:d, por conseguinte, que a 
sc:rcnu, mus firn;..;, fli.i~içJo ussümida pela OposicJo brasih:irJ. 

Mus. ap~:n::.-: .: l~u-som~:ntc paru urgumcntm, vou :tdmitir que 
t:m erro tiv~..:ss.: incidido o MDB ao lirmar, com antcct:d~ncia e 
clareza, a sua rwsiç~o contrtíria ao projeto c seu substitutivo. Para 
argumentar, raçu a concessão. Mas dosde quando o. MDB não pode 
errar'! Desde quando o M DB cstú proibido de errar? 

O governo 11üo erra todos os dias? Os tribunais nüo erram todos 
os dias? O Congresso n:io c:rru todos os dius'J Só o MDI3 nrlo pode 
errar c se erra :t.:asa cai! Simplesmente, isso não~ s~rio. 

O M Dll n;io pode chegar ao governo, o M DB nuó pode fazer 
maioria no Sen:tdo, o MOB nuo pode errar. Que pode o MDB? Pode 
votar como o !',OV>!I'llO quer, pode dogiar o governo, pode pagur 
impostos, pod!.: p~;rd~~~ dd1;l1cs! Podt: utl: fuzcr oposição, desde que 
estu nfio s~.:ja "contcst;H;~o"! Isto I! deprimente. 1-lumi\hante. Ocorre 
apenas que deprimido não i: o M DB, humilhada i; a Nação brasileira. 

Se dispusesse de tempo, cu leria o artigo que José Eduardo Faria 
publicou "'' Jrmwl "" Twd•• de i' de abril, "A posição do MDB: 
q-ualquer posição !leria iníuil", nu1s ele passa u intc:grar este discurso 
porque s..:rvc lh: lt::>t~.:munho vivo sobt•c o impa.\U :trtiticicllmcnte 
fabricado c Cllid:td()'i:Jtncntc cultivado: 

"A POSIÇÃO DO MDD: QU,\LQUER POSIÇÃO SERIA INÚTIL 

Por Jo>é Eciuurdo Furlu 

Qu~mdo), :1s v~spcra~ da cond~.:nnçUo, Sócrates foi con
vidado :; t\:~ir - conta o diúlogo Criton - o lilósofo 
respondeu qtH.: ck, que duranlt: tod:t sua vkla foru dl•fcnsor 
das kis d:t ddaJc, dt: fl1nna alguma podt!ria contrariú-las 
n:Jlju~::k mnmt:nto. E fc1. t~1l anrmaçfto npôs haver enfrentado 
us instituiçill~S da lllt!sma cidudc. 

Pm :d~_wma r:11:h1, o Criton lumb(:m ticou CL)11hccido 
como "< :1 Di:'! logo sobre o D!.:ver''. Embom menos 
dram:'tti .. •:\, JiOifl]lll.! a ~.:icutn ainda nUo su~eJeu nem Us mneu
ças dL' L':ts·.::~\,'~i~.:s - essa vers:Jo contempor:incu da mnirt•s 
c/illlillllliu d~lS l'nlll:lllOS- llelll :1s ~.~Jlt!l..'l:IIÍ\':1~ d!.: Ulll reCI.!SSO 
cc,crcitivtllllt:lllt: imposto ~ll> CnngrcsSll Nadonal ~~ alitudt: do 
partido d.: i'!posh;no nqmndn a maioria qualiticnda ao projc· 
tn !!LlVL'rlliJint:lltill para a rcfllrlll:l do .ludidúrio 2 prutk:uncn· 
te :1 111\.'Siii;t: :"·1;.~ !)cputado:; ~.: Sclt:tdlHt.:s atdram pllliLicmllt.:n· 
te, scgut1d1l a h:i de consciência de ~ada um c nih1 ~·unforme us 
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convcniCncius do momento. Assumiram - talvez sem 
mesmo o saber claramente - uma atitude responsável, nilo 
face no temor pelo canhão mas, surpreendentemente, perante 
eles próprios. 

A verdade é que o estratégico recuo pura impedir novas 
munifcstuções do poder revolucionário jamais foi alternativa 
destinada a ter sucesso, após o fechamento de questilo do 
MDB nu tensa reunião do último dia 23 de março. Nem pode
ria. De um lado, porque foi o próprio governo que - pela 
incompetência costumeira efou maquiuvelismo - embara
lhou as coisas, forçando a oposição a um impasse: ou ela 
assumiria seu papel e sua açào política automaticamente 
seria identificada como contestação ao regime, permitindo ao 
general Ernesto Geisel fortalecer-se com atitudes revolucioná
rins para enfrentar a linha dura no encontro de ontem com os 
oficiais da Vila Militar; ou recuaria, comprometendo-se 
definitivamente perante o eleitorado e perdendo a sua 
autoridade em sua luta por um pafs verdadeiramente 
democrático. 

E é isso, justamente, que explica o até então surpreenden
te fato da direçào do MDB ter sido levada de roldão pelas 
novas gerações de parlamentares forjada ao longo dos anos 
70. Elas podem não ter tido a cxata consciência do momento 
histórico em que viveram - o que não é estranhável para 
uma nação que dizimou arbitrariamente as lideranças 
emergentos - mas acabaram percebendo o sentido das 
eleições legislativas de novembro de 74 e a importância da 
estrutura de seu partido: de um lado, altamente heterogénea; 
c, de outro, suficientemente ncxível pura penetrar na opinião 
pública. 

Um partido intermediário, portanto, que se caracteriza 
por ter simultaneamente um aspecto de quadros junto à 
cúpula - o que acontece quando os cargos são preenchidos 
de cima para baixo, em função do prestígio - e de massa 
quanto à estrutura geral, o que o torna amplamente receptivo 
nos grandes centros urbanos e nos centros agrícolas 
doscnvolvidos. O crescimento dos votos num ritmo 
demasiadamente veloz, nestes três anos, não apenas deu 
maior força às bases- o que justifica o esfacelamento do pes
scdismo ortodoxo que até os últimos acontecimentos vinha 
orientando u açi!o partidária no plano nacional e seu 
relacionamento com o poder armado - como também 
tornou mais aguda a falta de consenso dos sucessivos 
governos rcvolucionttrios. 

Talvez, apenas quando a tensão passar é que este novo e 
triste episódio, comum aos regimes instáveis e com baixo 
grau de legitimidade, poderâ ser avaliado mais ccrretamente. 
Por isso, t1 virulência de ulguns oposicionistas radicais torna
sc um elemento relativamente secundário nesta crise, na medi
du cm que sun existência expressa tão-somente um indicativo 
do crescente descontentamento geral com os rumos que o 
País vai tomando. Mais importuntes silos as evidências que 
apontam o beco sem saída do MDB: qualquer que fosse o 
caminho tomado pela oposiçuo, ex:lt<tmcnte por ela expressar 
um importante grau de descontentamento nacionul, o resul
tado seriu o mesmo. 

O que, cm outras palavras, revela a inutilidade de todas 
as discussões, reuniões c ameaças dos últimos dias: afinal, a 
oposição niio confrontou o poder revolucíonlirio, uma vez 
que :1giu dentro da Constituição c cm conformidade nos esta
tutos do partido, mas foi por ele utilizado para ampliar o coc
ficit!ntc de autoritarismo com que os militares procururilo 
vencer n profunda crise de identidade que ntruvessum. Se é 
que isso 6 possível, pois treze anos depois eles ainda ni\o 
const:guir:tm realizar o que haviam prometido, adminis
trando t!i,, 'd ... ll.'!11a ;:Hnnl.t!nlC ct:ntrulizudo, dirigido em 
flulç;'\o d~·:C.ritt:riof: pol~C~ defin.idos c envolvido por burocru-

cias connituntes (alguém sabe se a PETROBRÃS, a 
ELETROBRÃS e a Companhia Vale do Rio Doce estilo real
mente subordinadas ao Ministro das Minas e Energia?), 

Um intelectual francês do Século XV!ll dava o nome de 
princípio ao sentimento adaptado a uma organização institu
cional, correspondente às necessidades do poder num dado 
regime. Assim, nas democracias, o principio seria uma combi
nação entre dois sentimentos, nos quais chamou de respeito 
pela legalidade e sentido de compromisso. Ambos os princí
pios podem ter sofrido a erosão do tempo, mas nunca foram 
tão importantes para expressar o dilema brasileiro: qual i: o 
uso do compromisso indispensável pura não alienar nenhum 
grupo da comunidade sem faltar às necessidades de ação 
eficaz? 

1:: evidente que não há resposta a essa questão, pois ela 
própria deixa claro que o compromisso pode ser bem ou mal 
utilizado, Por isso mesmo, um vocabulário comum - que 
permitisse distinguir oposição de contestação - nunca 
andou tão escasso como neste momento. Se para a sociedade 
civil o compromisso envolve uma nação altamente valora
tiva, como a idéia de legitimidade, para o poder revolucio
nário o compromisso de volta à efetividade, é um conceito 
apenas instrumental. 

Assim, por mais que a oposição houvesse dado mostras 
de boa vontade pura com os militares, e o partido do governo 
apresentasse provas de consistência ideológica, ficou claro o 
que acontece no confronto entre os poderes nos regimes não 
institucionalizados c instáveis, com compromissos equívocos. 
Se o MDB aprovasse o projeto imposto pelo governo sobre a 
reforma do Judiciário, o próprio Congresso teria perdido sua 
autoridade. Se, como aconteceu, a oposição persistisse cm 
sua atitude inicial, face à ausência de alternativas e em confor
midade aos estatutos do partido, a responsabilidade pela vio
lência caberia ao outro poder. No fundo, qualquer um dos 
resultados daria a medida real das instituições, a falta de 
autenticidade da Constituição c a própria fragilidade do re
gime, 

PS. Este urtigo já estava escrito, quando soubemos das 
medidas que serão tomadas hoje pelo governo. Elas compro
vam a reul dimensão das nossas instituições e as razões de 
uma anúlíse pessimista." 

Não sei se aquele foi o momento mais alto do parlamento brasi
leiro, mas seguramente não foi o seu instante menos feliz. Porque 
ninguém tinha dúvidas de que viriam medidas de cxccção, e quando 
se desatam os expedientes do urbítrío, ninguém sabe onde eles ter
minam. De um Indo cru o poder que pode tudo; do outro, homens 
que não podem nada. Tudo lhes poderia acontecer. Mesmo assim 
tiveram u correçilo, isto de que se fala tanto, o patriotismo, de votar 
sob us inspirnções du sua consciência e não ceder aos interesses, 
Homens heterogéneos, vindos de longe, com suas famflias, filhos no 
colégio, ativídades profissionais interrompidas, tendo tudo a perder. 
E não obstuntc, cumpriram o seu dever. 

Em relação ao Congresso daquele momento, que com serena 
firmeza cumpriu o seu dever, podiam ser aplicadas as palavras do 
Presidente da Constituinte de 1823, Costa Maciel, quando dela se 
aproximava a tropa portadora do decreto du dissolução: 

"0 que me dit grande satisfação, no seio de tudo, é ver a 
tranqUilidade da assembléia." 

Pergunto uo General Geisel se no código de honra da sua 
corporação hú lugar para a covardia ou se o pundonor é qualidade 
estimúvcl. E lhe faço outra pergunta: que juizo ele faria da Oposição 
brusileiru se clu, não por argumentos, mus devido u umcuçus, 
aprovasse o projeto depois de tcr·lhc feito as maiores rt:striçõcs e, 
endossando as vozes mais qualificadas do mundo jur!dico c judicilt-
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rio, tê-lo julgado mau? Libertc·sc da ótica palaciana, consulte a sua 
consciência c diga, para si mesmo, se no procedimento da Oposição 
não encontru, pelo menos, motivo de respeito. 

Em geral os governantes não vêem com bons olhos a oposição e 
pelo que posso aferir de suas palavras e dos seus atos, o Sr. Ernesto 
Gciscl nilo tem na melhor estima a Oposição brasileira. Pois vou refe· 
rir um fato. O Sr. Borges de Medeiros, que imperou no Rio Grande 
por trinta anos, exercendo poder incontrastável, alvo de ataques 
virulentos da oposição, que era perseguida de maneira implacável c 
sistemática, terminou se aproximando de seus tradicionais adversá· 
rios em 1930 e o que é: mais, pura honrar a palavra empenhada com 
Silo Paulo, com eles partiu para as coxilhas cm 32. De Porto Alegre 
saiu, pela noite, conduzido por um libertador coberto de cicatrizes 
havidas na Revolução de 23; a maioria dos seus companheiros de 
rebelião usava lenço encarnado, porque se tornaram escassos os ami· 
gos, que abundavam no tempo cm que ele era governo; recebido no 
seio de famílias maragatas, com a hospitalidade peculiar à gente da 
campanha rio-grnndense, o velho republicano, o "Chimango'\ o an
tigo "Papa verde", como era alcunhado, deixou escapar esta refie· 
xão: .. Mas eram estes os meus adversários?" Vinte c cinco anos de go
verno, trinta de chefia partidária, não lhe tinham permitido ver o que 
ele via entiio, desvestido dos apetrechos oficiais e das regalias do 
mando. E nunca mais o Dr. Borges de Medeiros deixou de ser aliado 
leal de seus antigos e figadais adversários. 

Sobre estas palavras de Santo Agostinho passaram os séculos, 
mas não passou a verdade que elas encerram: 

"Nunca um rei se persuade que os válidos o enganam, 
por mais erros que lhe aprovem". "Mais mata a língua de um 
lisonjeiro que a mãos de um fascinoroso," 

Pense nisso o poderoso Sr. Ernesto Geisel para que não venha a 
ter um dia a triste companhia dos seus remorsos. 

Em verdade, o que o Governo fez foi dar um ultimato ao MDB. 
Mutatis mutandis, lembrava os ultimatos de Hitler à Áustria, à 
Tcheco-Eslováquia, à Polõnia. Como o MDB resistiu ao ultimato 
oficial, aconteceu o que estava previsto e anunciado. A dispensa do 
Congresso, mandado a férias, para que o Presidente, segundo a 
exegese dos constitucionalistas do Planalto, passasse a fazer-lhe as ve· 
zes em matêria dita constitucional. Esta pilhéria jurídica foi juridi· 
camente analisada c pulverizada pelo Professor Josaphat Marinho, 
cujo saber tantas vezes aqui se fez notar, quando aqui representou a 
Bahia, honrando as suas tradições culturais e politicas. 

Para anunciar o ato que iria praticar, o Presidente da República 
foi à televisão, o que ê vedado à Oposição, e entre outras coisas disse 
que a decisão do MDB se devia a uma minoria, o que ê matcrialmen· 
te falso, porque a decisão do Diretório Nacional foi tomada por 
unanimidade; afirmou que partido livre é a ARENA, que nilo fecha 
questões, o que clama aos cé:us, pois se os seus órgãos partidários 
não fecham questões é porque todas as questões são fechadas pelo 
Governo: proclamou que vivíamos em uma democracia; e alegou 
que se agorn a carta exigia 2/3 de votos da Câmara e do Senado para 
que uma emenda "constitucional" fosse aprovada, a Constituição de 
67 exigia apenas a maioria absoluta, como se o dispositivo vigente 
fosse algo anômalo, e como se o culpado dele fosse o MDB, c nilo 
fosse a carta outorga pessoal dos três Ministros militares que, contra 
lei, se empossaram na Presidência da República, quando enfermou o 
Sr. Costa e Silva. 

Mas o Presidente não sabe por que as constituições exigem quo· 
rum especial e processo também especial para suas alterações? O 
Presidente nilo sabe como a respeito dispunha a Constituição de 25 
de março de 1824, artigos 174 a 177? 

"Art. 174. Se, passados quatro anos, depois de jurada a 
Constituição do Brasil, se reconhecer que algum dos seus arti· 
gos merece reformn, se fnrlt n proposição por escrito, a qual 
deve ter origem na Cümarn dos Deputados, e ser apoiada pe· 
ln terça pnrte deles. 

Art. 1'15. A proposição será lida por três vezes, com 
intervalos de seis dias de uma a outra leitura; e depois da ter· 
ceira deliberará a Câmara dos Deputados se poderá ser admi· 
tida à discussão, seguindo-se tudo o mais que é preciso para a 
formação de uma lei. 

Art. 176. Admitida a discussão, e vencida a necessidade 
da reforma do artigo constitucional, se expedirá lei, que será 
sancionada c promulgada pelo Imperador, cm forma ordiná· 
ria, c na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a 
seguinte legislatura, que nas procurações lhes confiram cspe· 
cial faculdade para a pretendida alteração ou reforma. 

Art. 177. Na seguinte legislatura, e na primeira sessão, 
será a matéria proposta e discutida, c o que se vencer prcva· 
lecerá para a mudança ou adição à lei fundamental: e juntan· 
do-se à Constituição será solenemente promulgada." 

Não sabe o que prescrevia o artigo 90 da Constituição de 1891? 
Não sabe o que enunciava o artigo 178 da Constituição de 1934? O 
Presidente não sabe o que rezava o artigo 217 da Constituição de 
1946? De nada disso sabe o Presidente para manifestar-se tão 
inconformado com a exigência de 2/3 constante da carta outorgada e 
que ele jurou "manter, defender e cumprir"? 

"Art. 90. A Constituição poderá ser reformada, por 
iniciativa do Congresso Nacional ou das assembléias dos 
Estados. 

§ I• Considerar-so-á 'proposta a reforma, quando, sendo 
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros 
de qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, for aceita 
em três discussões, por dois terços dos votos em uma c em 
outra câmara, ou quando for solicitada por dois terços dos 
Estados, no decurso de um ano, representado cada Estado 
pela maioria de votos de sua assembléia. 

§ 2• Essa proposta dar-sc-á por aprovada, se no ano 
seguinte o for, mediante três discussões, por maioria de dois 
terços dos votos nas duas Câmaras do Congresso. 

§ 3• A proposta aprovada publicar·Se·á com as assina tu· 
ras dos presidentes e secretários das duas Câmaras, e incor· 
pomr·se-á à Constituiçãocomo parte integrante dela. 

§ 4• Não poderão ser admitidos como objeto de delibera· 
çào, no Congresso, projetes tendentes a abolir a forma 
republicano-federativa, ou a igualdade da representação dos 
Estados no Senado." 

"Art. 178. A Constituição poderá ser emendada, 
quando as alterações propostas não modificarem a estrutura 
politica do Estado (arts. I a 14, 17 a 21); a organização ou a 
competência dos poderes da soberania, (capitulo 11, III c IV, 
do Titulo I); o capitulo V, do Titulo I, o Titulo 11: Titulo III; 
e os arts. 175, 177, 181, c este mesmo art. 178; e revista, no 
caso contrário. 

§ 1• Na primeira hipótese, a proposta deverá ser 
formulada de modo preciso, com indicação dos dipositivos a 
emendar e serú de iniciativa: 

a) de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal: 

b) de mais de metade dos Estados, no decurso de dois 
anos, manifestando-se cada uma ns unidades federativas pela 
maioria da Assembléia respectiva. 

Dar-se-:1 por aprovada a emenda que for aceita, em duas 
discussões, pela maioria absoluta da Camara dos Deputados 
e do Scnudo Federal, cm dois anoa con~ecutivos. 

Se u emenda obtiver o voto de dois terços dos membros 
componentes de um desses órgãos, dcvcrú ser imediatamente 
submt."tidn no voto do outro, se estiver reunido, ou, em c~1so 

contritrio, na primeira sessão legislativu, entendendo-se upro-
Yltdn, se lograr u mcsmn maioria. . 

§ 2• Na segunda hipótese, a propo:;tu de rcvisijo será 
apresentada na Câmara dos Dcputudos ou no Senado Fe· 
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dernl, e apoiada, pelo menos, por dois quintos dos seus mcm· 
bros, ou submetida a qualquer desses órgilos por dois terços 
das Assembléias Legislativas, em virtude de deliberaçilo da 
maioria absoluta de cada uma destas. Se ambos por maioria 
de votos, aceitarem a revisão, proceder-sc-á, pela forma que 
deteminarem, à elaboraçilo do anteprojeto. Este será submeti· 
do, na legislatura seguinte, a três discussões e votações em 
dl!~ts sessões legislativas, numa e noutra casa. 

§ Jt;~ A revisão ou emenda será promulgada pelas Mesas 
da Cümura dos Deputados c do Senado Federal. A primeira 
scrf1 incorporada c a segunda anexada, com o resp~:ctivo 
número de ordem ao texto constitucional que, nesta 
conformidade, deverá ser publicado com as assinaturas dos 
membros das duas Mesas. 

§ 4• Nilo se procederá à reforma da ConstituiçiiO na 
vigência do estado de shio. 

§ 5• Não serão admitidos, como objeto de deliberação, 
projetas tendentes a abolir a forma republicana federativa." 

"Arl. 217 A Constituição poderá ser emendada. 
§ I• Considerar-so-á proposta a emenda, se for apresen

tada pel:t quarta parte, no minimo, dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da meta· 
de das assembléias legislativas dos Estados no decurso de 
dois anos, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos 
seus membros. 

§ 2• Dar-se·á por aceita a emenda que for aprovada cm 
duas discussões pela maioria absoluta da Cámara dos Depu
tados c do Senado Federal, em duas sessões legislativas 
ordinárias e consecutivas. 

§ 3• Se a emenda obtiver numa das Câmaras, em duas 
discussões, o voto de dois terços dos seus membros, será logo 
submetida à outra; c, sendo nesta aprovada pelo mesmo 
trâmite c por igual maioria, dar-se-á por aceita. 

§ 4• A emenda será promulgada·pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Publicada com a as· 
sinnturu dos membros das duas mesas, será anexada, com o 
respectivo número de ordem, ao texto da Constituição. 

§ 5Y Não se rc:formará a Constituição na vigência do 
estado de sitio. 

§ fi' Não serão admitidos como objeto de deliberação 
projetas tendentes a abolir a Federação ou a República." 

O Presidente não conhece o artigo V da Constituição de Filadél
fia, que glorio~amcntc caminha para o seu biccntc:nário? O Presi
dente não conhece o urtigo 89 da Constituição da França, que é uma 
Constituição moJcrna~ O Presidente ignora o que dispõe o artigo 
138 da Constituição da Itália, também elaborada no post-guerra? E o 
artigo 79 da Lei Fundamental de Bonn o Presidente teve curiosidade 
cm conhc:cer'! 

E o Presidente não deduz que deve haver uma razão superior 
para que as constituições, antigas e modernas, disponham assim no 
que concerne à sua alteração? 

"Artigo V 

Sempre que dois terços dos membros de ambas as 
C<imarus o julguem necessário, o Congresso deliberará sobre 
aditamentos a esta Constituição e, quando solicitado pelas 
asscmbl~ius lcgislntivns de dois terços dos Estados, dcveril 
convocar uma Convenção pura o mesmo fim. Em qualquer 
dos casos, os aditamentos tornur-sc-ilo válidos pura todos os 
efeitos, como parte integrante da Constituiçilo, logo que 
mtificadas nelas assembléias legislativas de três quartos dos 
EstaJn.~ nu por convenções em três quurtos deles, consoante 
o mm~\) de ratiflcaçUo cstirulndo pelo Congresso. Porém, até 
:1n uw· ,:,~ IH08 nenhum aditamento po1.h:rú incidir sobre u 
· .: ,·;., das cl{tusulus I• e .;r, ,'.:;t secção IX do urtigo I c 
)ll"llhlllll r:statlo r~:dn(t ser privado sem 11 ::l'l! (;onscntimcnto 

do direito d~ pl0 ~o Senado em igualdade com os outros Es· 
tndos." v 

"Artigo 89 

A inici~ / dn reforma da Constituição cabe, con
comitantem~~~ç·. ~o Presidente da República, sob proposta 
do PrimeirO \1í~ 1~\ro• e aos membros do Parlamento. 

O proJe\ P4 a proposta de reforma deverá ser votado 
pelas duas n~ 0/~léins ern termos idênticos. A reforma será 

".definitiva de~ s j> C\~ u?'ovnda Por referendum. 
Não ob~~~~ 1\ 0 Projeto de reforma não scrâ submetido 

a rcferendUil) &ç 0 presidente da República decidir submetê
lo ao Pariu~ ~ 10 convocado em Congresso; oeste caso, o 
projeto de ·~:/'1~ set(t aprovado somente se obtiver uma 
maioria de \ ~· ~ui~los dos votos emitidos. A mesa do 
Congresso'\~ V áct~ ASSembléia Nacional. 

Não r~:l ,,r iniciado ou empreendido nenhum 
procedimcnll\ J' ~nt'"<1a enquanto a integridade do tcrri· 
tório correr r, ,P· 

'~v 4 
A forr!l" ~r ~ucana do Governo nilo poderá ser objcto 

dt: rcform3·
11 

r 

"Da re•l,ii~ ·~~sti14cionn1- Das leis constiluclonols 

Artigo~~~ A' leis de revisão constitucional e as outras 
leis constitúCi\\~11~~ sno aproVadas por ambas as Câmaras, 
atravós de dUtl~ J' 1 ~0rações seguidas com intervalo não infe
rior a três ""'~~·e ~ureccrn de aprovação por maioria abso
luta dos mcll1 ~ i n~ 5eSunda Votação. . rv o . 

Estas I<'~ ~ ~ub111etidas a referendo popular quando, 
nos três mese\ s/s\~riO'es à sua publicação, n solicitem um 
quinto dos .n\/'lls ele urna Ctimara, quinhentos mil elei
tores ou c1n~ 0

110;elhos regionais. A lei submetida a 
referendo d'\ 

0l ~prOVada Pela maioria dos votos válidos 
para poder S'> (Pi1)UI~ada. 

Não h~ ~~~ur a referendo no caso de a lei ter sido 
aprovada em ~b~s ~s Câmaras, na segunda votação, por 
maioria de doi~ /~l:ls elos seus membros. . . 

Artigo 119, r\ rorllla rePublicana nào pode consutu1r 
objeto de reVI\~iJ C'l~stilucjonal." 

"Artig" ) 9 '"' 1. A Lei Fundamental apenas pode ser 
objcto de re-.i;po <ilraVês de uma lei que modifique ou 
complete exP\5;~~~01e ~s suas disposições. 

2. As leiS l;t~ I '-is~ o têm de ser aprovadas por dois terços 
dos membros d~ é"sseltlbléia Federal e por dois terços de 
todos os votos dp ~:~ 0;elho. 

3. f:: ved111l:l 11 ~evisU0 da presente Lei Fundamental no 
tocante ii ar!"~ /ç~o cl~ Federação em Estados, uo princípio 
de interferi:O'i~ 1 J01 Est~dos na feitura das leis fed<rais e aos 
princípios c~f\" i0~ nos itrtigos !9 c 2011" 

C• 
,,,,,,,,,, .. , ,·· ................................... . 

Eu gostaria dei< p <ljdático artigo de Barbosa Lima Sobrinho, 
"A liçi1o de Pimenl~ ~~~~0'', Não Podendo fazê-lo, recolho esta 
passagem do ilustre ~~~.J'\co: 

"Quandn l/
1't>,111n é de dois terços, só existe maioria 

quando se ali~~". '1110fl<~t1 constitucional. Se a maioria vules
'iC dl! argumi:l'l.\

0 
r.•~t-\1 ~~ ilflrOVIIÇào, cntí\O por que exigir dois 

terços na con1\' 1 v 1 ~~01 Nem é cuso para se falar em ditadura 
de minoriaS• ~~ ~~~~~ 0 11S se c~tá. exerce.ndo uma. faculda~c 
estabelecida 011 AI l'lrill C:onstllu,ção. Ditadura, Slm, hnverta 

.. \.r~s.\r :'I se u mmonu . 1 ~· . ...: r~ Q a uprovaçt,o, num caso em que a 
Constituiçrlo ~~:)~~~ u tfllorum de dois terços,'' 

Mas o Presidente ~is~ r!lostrou tão irritado com a exigência de 
2/3 de votos da cnm,l(/1 ~ dO Senado para que emenda constitu
cional fosse aprovadll, . ro~tO d~ riscar essa exigência da carta. OU 
essa "clrcunsttincia'', ~(1m\\ disse cm discurso nu Viln MBitur, 
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baixando, por ato seu, o quon1m de 2/3 para maioria absoluta, não 
verificou que esse não era caso único no texto supremo? 

Não se lembrou o Presidente de que se Sua Excelência vetar um 
projeto de lei, ele só será convertido em lei se 2/3 dos membros de 
cada uma das Cosas do Congresso votar a favor do projeto vetado? 
Considerou o Presidente que pode a Câmara inteira, sem um voto 
discrepante, rejeitar o veto e votar pelo projeto, e no Senado 2/3 
menos um rejeitnr o veto e manter o projeto vetado, e mesmo assim o 
projeto não se converterá em lei c, ao contrário, o veto prevalecerá, 
por ter a seu favor apenas 23 Senadores cm um Congresso de 430 
Parlamentares? Isto não lhe pareceu, nem lhe parecerá, uma intolerá· 
vel uditadura da minoria"? 

Vamos admitir agora que um Presidente da República tenha 
cometido abusos e faltas da maior gravidade, que a lei capitula como 
"crimes de responsabilidade". Entre eles, os mais infamantes. Vamos 
supor que as provas sejam tão arrasadoras que a Câmara inteira, por 
unanimidade, sem uma voz dissonante, presentes todos os seus mem
bros, decrete a acusação do Presidente. Levado o processo ao julga· 
menta do Senado, a imensa maioria deste, quase dois terços, 2/3 
menos um. 43 Senadores em 66, julgue procedente a denúncia doere· 
tada pela Câmara. Por não haver obtido 2/3 do Senado, o 
Presidente, absolvido, nos termos da lei, retornará ao exercicio da 
Presidência. Ao esclarecido pensamento do General Geisel isto não 
será uma inominável ,.ditadura da minoria"? 

Renita o Sr. Ernesto Geisel sobre estas e outras questões de 
alta política, e há de verificar que talvez não tenha sido impecável na 
sua oração televisionada para o Brasil inteiro e, quem sabe, verifica· 
rá que esteja a precisar de conselheiros, Ministros ou Assessores, 
tenham o nome que tiverem, capazes de dizer-lhe toda a verdade e de 
dizer-lhe, inclusive, que o Presidente da República não pode fazer 
determinadas assertivas, porque a altitude do cargo, o seu caráter 
magistral, não lhe permite certas liberdades que connitam com a ver· 
dade dos fatos ou com a verdade cientíõca. 

Digo mais, se o Presidente não considerasse tão malsãos os 
cuidados da Oposição, e a emenda, aõnal editada por Sua 
Exceli:ncia, nào ostentaria, como ostenta, incongruc!ncias e conflitos 
como este, que indico a titulo de exemplo pelo artigo 119, !, g, 
compete ao STF a homologação das sentenças estrangeiras, 
competência que também é conferida ao seu Presidente, pela letra d 
do§ 3<' do mesmo artigo 119 ... 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• tem 5 minutos 
para, regimentalmente, terminar o seu discurso, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Esforçar-me-ei, 
Sr. Presidente, para atender a sua determinação. Rogo, desde já, 
todavia, a sua equanimidade, para que eu possa terminar o meu 
discurso, que, efetivamente, já está no nnal, evitando que ele õque 
inacabado. 

Confrontando-se o texto da carta outorgado com os das 
constituições referidas, veriõca-se que aquele era dos menos exigen
tes de formalidades, c mesmo assim desagradrou e revoltou o Presi· 
dente, que jurara "manter, defender e cumprir" o texto incriminado. 
E tanto bo1stou pnru, através de um ato executivo, como quem ultera 
uma portaria, ele fosse mudado. 

Dir-se-ú que o código de 67 exigiu apenas u maioria absoluta. 
Ninguém ignora a causa dessa simpliõcação sem precedentes em nos· 
so direito. Os responsáveis pnrlamenturcs, cientes dos graves ddeitm 
daquele documento autorití1rio, quiscrum deixar facilitada u sua 
reform01. O que houve depois é subido c é de ontem. O futo serve, 
porém, pura mostrar o 11crigo de certus transigências em muté:rin des
sa ordem. Ao demais, ni'lo é demasia ressaltar, u Constituição do 
"mus porém'' não cru modelo de coisu ulguma. 

Mas, por õm, qual deve ser cumprida: a Constituição de 67 ou a 
Carta de 69? Qual das duus o Presidente Gciscl jurou "munter, dcfcn· 
der c cumprir"? 

Nesse discurso tclevisionado o General Gdsd dcclmou que u 
rcformn judici(tria, rejeitada pelo Congresso, scriu huixada por ele: 

hibernando o Poder Legislativo, passaria ele, cm pessoa, a ser o Po
der hibernado. Mas nilo apenas ela. Também as outras, as propala· 
das "reformas poHticas", pois se tornara claro, disse o General 
Ernesto Geisel, que o MDB lhe nilo daria o voto, aliás, necessário 
para que os projetas de emenda pudessem ser aprovados. E por esse 
motivo. expressamente declinado, as chamadas .. rcformts políticas" 
também foram expedidas através de ato executivo. 

Neste ponto devo dizer que aõnal uma vez o Sr. Ernesto Geisel 
fez justiça ao MDB, ao proclamar à Nação que as "reformas pollti· 
cus" não teriam o seu voto. Realmente, nilo teriam. Jamais a Oposi
ção brasileira praticaria esse crime contra o Brasil. l'i verdade c dou 
fé. Ainda bem que o próprio General Ernesto Geiscl se incumbiu de 
testemunhar isso para a História e perante a Nação. 

O procedimento do General Geisel causou pasmo à Nação. Vale 
a pena reler o editorial que a I• de abril, sob o titulo "A Nação 
Tutelada", estampou o O Estado de S. Paulo. Acentuando 
permanente antagonismo entre a carta outorgada c o ato, chamava a 
atenção para o fato de a Nação ter sido mais uma vez tratada como 
incapaz e que desse modo tudo marchava para o desconhecido. 
"Caiu a más,ara, que o temor do futuro aõvclava à face da ilusão. A 
Nação est~ 1g•.lra só e desarmada, diante daqueles que a tutelarão. Se 
como cidadãOs tememos, por uma parte, por outra folgamos cm ver 
que as frentes se estabilizaram e as palavras readquiriram sentido: a 
democracia a meias acabou", 

O artigo ê este: 

"A NAÇÃO TUTELADA 

Rompeu-se o equilíbrio instável que se pretendia manter 
entre elementos mais do que contraditórios, antagónicos. 
Durante alguns anos, sobretudo depois· da posse do Sr. 
Presidente Ernesto Geiscl, a opinião nacional acreditou ser 
possível conciliar a margem de liberdade que a Constituição 
outorgada pela Junta Militar garantia à Oposição, com o 
arbítrio que o Ato Institucional n• 5 conferia ao Governo na 
pessoa de seu chefe, "ouvido o Conselho de Segurança Na
cionul". Olhando para o passado, talvez seja de perguntar se 
a opinião acreditava, realmente, na conciliação dos contrá· 
rios antagõnicos, ou se nela queria crer, temendo o desenca· 
dear das fúrias no momento em que a elas se deixasse de opor 
a 1'1: no ruturno menos turvo. ' 

Durante longos meses, foi possível alimentar ilusões, a 
esperança rejeitando a lógica, de tal maneira estava enraizada 
a convicção de que o confronto entre a Constituição e o Ato, 
quando se desse,, conduziria o Pais para rumos imprevisíveis. 
Rumos mais difíceis de perscrutar, ainda, quando todos 
sabiam que as instituições criadas pela Junta Militar eram 
tilo ou mais frágeis que as erguidas pelo Presidente Castello 
Branco e incapazes de resistir ao menor esforço tendente a fa· 
zer prevalecer, no mínimo que fosse, o espirita e a letra da 
Constituição. 

Como brasileiros, ê triste buscar nos arquivos desta 
Casa o testemunho de que nilo se progrediu um passo sequer, 
desde que, na véspera da promulgação do Al-5, escrevíamos 
estas linhas, que acabariam por determinar u primeira 
apreensão de "O Estado" depois de 1964 e murcarium o inf· 
cio dn censura em nossos trabalhos: "Uma após as outras, 
começaram n manifestar-se ns contradições do nrtincialismo 
institucional que pela pressão das Armas foi o Pais obrigado 
a aceitar. ( ... ) Dentro dos próprios limites do feudo 
aparentemente submisso à vontade do Palácio dn Alvorado, 
ni1o se passava dia sem que se manifestassem sintomas de 
insurreição Intente. A ARENA aderia à rebeldia gerul com 
tnmanha evidência que o próprio M DB sentiu chegado o 
momento du desforra. Resolveu então, com uma ousadiu que: 
a todos csrmntou, enfrentur n ditudura militnr cm que 
vivemos ... ". A crlsc de 1968 csfrangalhou u's instituições dd~ 
xadas pelo Presidente Castello Branco: a de hoje conduz a 
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igual, se não a pior destino, aquelas que a Junta Militar hou
ve por bem outorgar à Naçiio, que nelas ni\o consentiu 
jamais. As situações de 68 e de 1977, se formalmente 1~uai<. 
diferem no entanto em pormenor significativo: naqueln ér• 
ca, havia motivo aparente para responder à rebeldia c 
desforra com o Ato; hoje, nada existe que possa justincar " 
rompimento do equilíbrio, precipitando a máquina do 
Estado- e, com ele, por inércia, o que a Nação de melhor 

. ainda conserva- no despenhadeiro do desconhecido. 
Não se trata mais de advertir para o perigo de as institui

ções serem rasgadas como pedaços de papel. Os fatos estão 
consumados- embora não formalizados -, e a morte da 
esperança no triunfo paulatino do espírito da Constituição 
rest:lbelece em sua integridade a vontade de poder traduzida 
no Ato, que ora passa a reger a vida nacional. O espírito 
revolucionári~. permanentemente negativo e ocasionalmente 
construtor de algo melhor, a nós todos nos governa imune à 
proporção do que está cm jogo: o maior isolamento do grupo 
no poder, a possibilidade de reaçiles negativas de uma econo· 
mia já sofrida, a repercussão no Exterior - e não só nos 
Estados Unidos, transformados em responsáveis pela crise 
que nos afoga, mas na própria República Federal da 
Alemanha. 

Camus dizia, no "Caligula", que aquilo que não tem ra
zão não se entende. A Nação, hoje, perplexa, não consegue 
compreender por que se desencadeou a violência institu
cional quando a Oposição usou do direito que a Revolução 
lhe reconhecia de não votar a reforma do Poder Judiciário, 
questão menor no conjunto das medidas políticas destinadas 
a amparar a volta ao Estado de Direito e sujeita à crítica de 
todos os setores lúcidos da sociedade. Não se sabe a que 
atribui tanto empenho e reação tão drástica, e, por não se 
conseguir vislumbrar os móveis determinantes da açào, 
exceto a prevulônciu da vontade suprema do chefe de Estado, 
é que a Nação hoje se recolhe em meditação agoniada, 
temerosa de que o desencadear dos elementos acabe por 
conduzir ao fim de todas as instituições, exceto aquela fun
d"du no espírito do Ato, assim como à destruição do 
consenso nacional. 

As crises, se abalam a consciência moral dos povos, têm 
pelo menos o mérito de tornar as coisas claras, de eliminar as 
falsas ilusões. Esta que começamos a viver- não se iludam 
os lJUI! ren:mlll teremos ingreSS~IdO num período de 
ujustnmento dus camadas sociais sobre as quais assenta o 
edifício da política - serve pura ilustrar que a contradição 
entre a Constituição e o Ato apenas conduziu à humilhação 
que a todos atinge, desde o Presidente à oposição formal, 
desde o Congre;so aos partidos, desde o Governo à Nação, 
especialmente a esta, novamente tratado como incapaz. A es
sa ilustracüo, feita nos traços fortes da medida discricionária, 
ucrescenta-se outru, mais permanente como lição: as Consti
tuições não podem abrigar em si seu próprio princípio de 
negação. Ou prevalece pura todo o Estado o seu espírito, ou 
o poder constituinte autodelegado a um dos instrumentos do 
Estado acaba por subvertê-lu e impor-se ao ordenamento 
jurídico da Nação. Caiu a máscara, que o temor do futuro 
ulivclava ii face du ilusão. A NaçUo está agora só e desarma
da, diante daqueles que a tutelarão. Se como cidadãos 
1ememos, por uma parte, o futuro, por outra folgamos em 
ver que us frentes se estabilizaram e as pulavras reudquiriram 
st:ntidn. A dcrnm:rm:ia a mc.:ias u~;ahou. 

Nilo pensem, o Sr. Presidente du República nem o Poder 
Rcvolucionúrio que volt:.t ii cenu, ter resolvido m problemm. 
tmcionuis, impondo o Ato U Constituição. Como dizíamos 
cm \96H governar uma Nação de mais de 100 milhões de 
hahitantes é "coisa muito diferente do comando de umn divi
:-:.rw ou de um exército". Sào forças sociais imprevisíveis no 

seu comportamento muitas vezes inconsciente, que se 
aproximam, coligam ou afastam regidas por leis outras que 
as da manobra. E não podemos deixar de dizer, como o fize
mos nn véspera de sofrer n violência do arbítrio: "Agora ... 
pergunta-se que é que poderá resultar de um estudo de coisas 
que tanto se assemelha no desmantelamenlo total do regime 
que o Sr. Presidente da República julgava fosse o mais 
conveniente àquele delicadíssimo e frágil arquipélago de 
grupos sociais", cuja integridade é necessário manter? A 
resposta errada de 66 conduziu u 77. O ano XIV da Revo
lução inicia-se dominado pelo incubo que vem do passado 
malcomprcendido e governa um futuro incerto." 

No mesmo dia o Jornal do Brasil fazia estas reflexões: 

"não houve afronta do Legislativo ao Executivo. Houve 
rolineiro encaminhamento parlamentar de um assunto que, 
uma vez levado ao Congresso, pode, pela lógica das coisas, 
ser aprovado ou rejeitado. Importa pouco entrar no mérito 
da questão do Judiciário ou avaliar neste instante os erros 
cometidos pela Oposição. O essencial, para as instituições, é 
o registro do fiel cumprimento de suas atribuições pelo corpo 
legislativo." 

E fazia esta indagação fundamental e terminante: 

"trata-se de enfrentar abertamente um dilema claro e 
evidente: há condições de convivi:ncia real entre o Executivo 
e o Legislativo? Há condições de existéncia de um Partido de 
Oposição que se apresenta aos eleitores como alternativa de 
Governo?" 

E a certa altura fez esta observação terrível: 

"essa catalepsia diminui u esfera das responsabilidades 
nacionais. O cidadão vai pura a abulia enquanto o parlamen
tar vai purn o recesso. Disso resulta que as possibilidades de 
ucerto, bem como as de erro, concentram-se nas mãos de um 
só Poder e de uma só pessoa.'' 

Por ato pessoal do General Geisel, e só dele, rotulado de. 
"Emenda Constitucional", foi feito o que o Congresso, no exercício 
regular de sua competência exclusiva, se recusara a fazer. Nunca se 
vira coisa igual. Rejeitar um projeto neste regime já é afronta e de
safio, e o Executivo, armado até os dentes, não aceita desafios, nem 
se sujeita a afrontas ... 

Vale a pena recordar a lição de Raul Pilla, em sua despedida da 
vida parlamentar e política: 

"o poder pessoal é um tremendo tóxico psicotrópico, 
que embriaga, vicia e pode chegar à demí:ncia". 

Afinal o General Geisel decretou a "Reforma Judiciária". 
Como quis. Mudou até o artigo referente ao Conselho Nacional da 
Magistratura, um dos que u Oposição mais objetara e dos mais criti· 
cados pelos competentes, c que fora sempre mantido fora de 
qualquer exnme, porque era intocável, O General Gcisel fez a 
reforma como quis e porque quis. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar u 
campainha.)- Solicito a V. Ex• n conclusão do seu discurso, por· 
que .<cu tempo está esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Agradeço a sua 
tolerimciu. Concluirei, Sr. Presidente. 

Estú feita a 11 rcforma". Graçus a elu o Ministério Público Fe
deral passurú u participar da divida utiva ... premiada assim a fultu de 
exaç~o no cumprimento do dever, a dur-sc crédito à exposição de 
motivos, que nrrolu as mesmas razões untes invocadus paru ussc
gurar aos fiscuis a participação nus multas. A lfngua também foi 11 re
rormadu" C doravante por juiz liCrÚ dcsignudo SÓ C cxc\usivumentc IJ 
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magistrado de primeira instância. Manoel Bandeira nua poderia can· 
ta r como cantou, na "Estrela da Tarde": 

•· Anteontem, minha gente, 
Fuijui: numa função 
de violciros do Nordeste 
cantando cm competição, 
vi cantar Dimas Batista, 
Otacílio, seu irmão, 
ouvi um tal de Ferreira. 
ouvi um tal de João." 

fõ preciso não ter noção da dignidade da lei constitucional para 
nela introduzir, ainda que seja ela uma carta outorgada, preceitos 
desse jaez. 

Ou estou profundamente enganado, ou enganados estão os mais 
categorizados órgãos jurídicos e judiciários do País, ou essa reforma 
não resultará em proveito da Nação e da Justiça. Niio vou discutir o 
decretado. Seria ocioso. Mas relembro que ainda agora se sucedem 
as manifestações condenatórias à desastrada providência, e essas 
manifestações, que desejo aditar ao meu discurso como testemunhos 
valiosos, vêm do Conselho Federal da OAB, vêm do Instituto dos 
Advogados Brasileiros, vêm da OAB e do Instituto dos Advogados 
do Rio Grande do Sul, vêm da OAB de São Paulo, de Pernambu· 
co,da Bahia, de Minas Gerais. Não faltou a voz de Prado Kelly, para 
mcncionr apenas um jurista eminente e eminente brasileiro, opondo 
embargos e mais embargos às inovações impostas, ainda que revesti· 
dos no manto de sua proverbial delicadeza. 

Dir-se-á que o Presidente do STF agradeceu ao General Geisel o 
ato de força pelo qual o Poder Judiciário fora "reformado". ~ um 
rato, e por ser rato, é incontestável. 

Contudo, se a justiça de tarda passar a ser rápida, de cara a 
barata, se a prestação jurisdicional for aprimorada por essa "re· 
forma", os louros serão do constituinte do Riacho Fundo, pois se é 
verdade que os poderes são independentes e harmónicos, como se lê 
inclusive na carta outorgada, aqui o princípio funciona de maneira 
singular, como a democracia do General Geisel: o Presidente sus
pende o Legislativo para reforma o Judiciário, convertendo cm lei o 
projeto rejeitado pelo Congresso. Três são os Poderes, mas um só 
decide, manda c obriga. 

Antes e depois do episódio runéreo, ouvi opiniões segundo os 
quais o MDB, devendo reservar-se para fazê-lo quando das chama· 
das "reformas políticas", errara em firmar posição contrária a um 
projeto neutro como o Judiciário, 

Ainda não me convenci de sua procedência. Considerando mau 
o projeto sob o ponto de vista nacional, o MDB não tinha o direito 
de transigir sobre assunto tão relevante e delicado a pretexto de adiar 
um ato de violência projetado e programado. Depois, se ameaças se 
raziam às escâncaras para que fosse aprovado, de quaiquer maneira, 
um projeto versando matéria neutra, sob o ponto de vista partidário 
ou de repercussão eleitoral, que se poderia esperar quando o governo 
pretendesse que o Congresso aprovasse os projetas chamados 
"políticos", e cujo conteúdo monstruoso a Nação, traumatizada, 
veio u tomar conhecimento com a abertura do segundo upacote~" Se 
no tocante à reforma judiciária, onde ninguém poderia vislumbrar 
interesse pessoal de qualquer natureza, a Oposição foi insultada, caM 
luniad'1 c ameaçada, e ao cabo de tudo foi feito ao puro arbítrio do 
executivo, que dizer-se quando se tratasse de assuntos como a elciçilo 
de governadores, quando, é notório, vários Senadores tinham seus 
nomes indicados como naturais c imbatíveis candidatos em seus Es
tudos? Parece que estou u ver a violência c o cinismo dos ultrajes, 
ucusacão de que a Oposição colocava "interesses e ambições pes· 
soais" ucima das "grandes soluções pura o País", porque para o 
governo c os amigos de todos os governos os seus interesses, por 
mais mesquinhos que sejam, são sempre ns grandes soluções para o 
País, 

De modo que, dado que u catústrorc tinha de acontecer, porque 
n mitquinu do Estudo estava :.1 serviço da cat(tstrofc, roi melhor 

mesmo que ela acontecesse agora c não amanhã, causada (aparcn· 
temente) por um assunto neutro ou técnico c nilo por assuntos in· 
tensamente políticos; c se é exalo que a degeneração do mal apressa 
sua extinção, com o despertar de energias novas, a violenta queda do 
poder, no que ele tem de legitimo, hlí de concorrer para que menos 
demorada c mais aperfeiçoada seja a restauração da ordem jurfdica, 
que chegou ao caos com o seu desmoronamento total, 

Expedido o aro de reforma· do Judiciário, foi aproveitado o 
ensejo, ou o incêndio, como di~ia um tipo da minha terra, que 
trocava ensejo por incêndio, para o resto. 

O resto veio num outro "pacote", expressão posta cm curso, c 
mui apropriada para o caso, pois, em verdade, a Nação, empacotada 
como coisa, só tomou conhecimento do que o General fez com ela c 
por ela, mas sem ela c contra .ela, depois de aberto o embrulho 
sinistro, que um homem da serenidade c da autoridade do Ministro 
Seabra Fagundes não hesitou cm chamar de "antibmileira", porque 
hostil a toda aHistória do Brasil. 

Nilo encontro palavras para estigmatizar o ato c a ob1a, Direi 
apenas que se os mais exaltados membros do governo que, por erros 
e abusos terminou caindo cm 64, pretendessem fazer ou se limi· 
tassem a propor o que agora foi feito, fcndcr-se-ia a terra c desabaria 
o céu. 

Agora se fa~ isso por obra c graça de um homem, o constituinte 
solitârio, único c universal, c ainda se pretende que essa expressão 
teratológica emane do movimento de 64, que irrompeu cm defesa da 
Constituição ameaçada, do· Congresso também ameaçado, c da 
democracia. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO 
BROSSARD NA SESSÃO DE 9·5·77, E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBl.ICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS, Pronuncia o scguin· 
te discurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, 

Prossigo o discurso iniciado na última sessão, di~cndo que eu 
esperava que tudo isso terminasse por acontecer pela simples razão 
de que nunca acreditei que pudessem conviver duas ordens que se 
repelem c sempre entendi que uma excluiria a outra. Seria o mesmo 
que pretender conservar uma perna gangrenada na esperança de eli· 
minar a gangrena de forma "lenta, segura c gradual". Ou a parte gan· 
grenada é extirpada ou ela se alastra pelo organismo inteiro, levando· 
o à morte. Por pensar assim, afirmei no primeiro discurso proferido 
nesta Casa que a normalização institucional -àquele tempo se fala· 
va no eufemismo da "distensão" - ou se faria de uma ve~ só, por 
uma decisão nacional, da maioria c minoria, da situação c oposição, 
ou não se faria nunca, pois daqui a um século não faltaria quem a 
julgasse prematura. 

Pouco depois, os indicias revelavam que ela não se faria mesmo 
com agente que está no poder. Quando o Senhor Ernesto Gcisel, a 1• 
de agosto de 75, se me nilo falha a memória, escarneceu do "cha· 
mudo" estado de direito, disse mais do que era necessário dizer para 
dizer tudo. E se dúvida ainda restasse, bastarill..relcr o melancólico 
discurso do fim do ano, quando o Chefe do Governo teceu cncômios 
à famigerada lei Falcão c censurou o voto das cidades onde se 
concentram as grandes massas populares; ou então comparar a 
Mensagem de 77 com a de 75. De outro lado, o "projeto alvorada" 
disse o que ainda ni!o fora dito. 

De modo que a mim não surpreendeu o rumo imposto pelo Se· 
nhor Ernesto Gciscl ao caso da reforma judiciària c menos me sur· 
preendcu o que veio a fazer a partir do caso, por ele criado, cm face 
da rejeição pelo Congresso do projeto malsão. Contudo, devo confcs· 
snr que nua esperava c nem podia esperar tanto dos donos do poder; 
nilo imaginava c nem podia admitir de tal modo se houvessem extra· 
vindo os critérios politicas, jurfdicos, morais, que tilo pouco caso 
fizessem da Nação os que se auto-investiram na sua curatclu. Aliás, 
como notou o preclaro Sr, Seabra Fagundes. 
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"Existe uma mentulidude entre nós- nào de agora, mus 
agoru ngravadu - segundo u qual os governantes não se têm 
como mnndutários do povo, senão como os seus senhores, 
com força para dizer o que lhes convém e a que pura eles deve 
ser feito." 

P:mt retratar essa mentalidade senhorial, nada mais expressivo 
do que a declaração de um Ministro de Estudo ao ser suspenso o 
"recolhimento restituivcl sabre u gasolina": advertiu ele que o ato de
viu ser entendido como um voto de confiança do Governo no povo, 
quando, huvcndo democracia é o povo quem dá voto de confiança 
ao governo ou que lhe retira :t confiança depositada. Como se vê, 
vno npurccendo os carnctcrfsticos da 11dc:mocracia à brasileira". 

Por decoro, por constrangimento patriótico, recuso-me a unali· 
sar o amontoado de medidas casuisticamente casuístas embrulhadas 
no "p:tcotc de abril". Seriam necessárias horas c horas, dias e dias, 
pur:t o seu exame cahal. Todo o mundo sabe e foi dito e rcdito que 
das visam, primacialmcnte, a silenciar o Pais, a amordaçar a Nuçào 
eu fechar todas as port~1s pura que o povo não chegue ao poder atra .. 
vés do MDB. assim condenado a ser filho bastardo nu casa grande 
dos senhores do Brasil. Como mostra o Jornal da Tarde. 

"Nem v:tle a pena entrar nu discussão do mérito ou do 
conteúdo especifico de tais reformas, que, em tudo, são ape
n:ts retalhos jurídicos, trapos, destinados a cobrir os restos 
mortais das instituições democráticas que a Revolução de 
1964 pretendia, originalmente, defender e restaurar." 

Com u sua precisão habitual, Carlos Castello Branco nota que, 
com o "'pacote de abril" o chefe do Governo 

"'terminou por tomar não só irreversível, como incont~r
nável, irrevogável ou insubstituível a mecânica do poder 
autocrático. ( ... ) Estamos definitivamente num Estado dita
torial", 

cm que o Presidente 

"'se atribui mandato especifico para deliberar e agir 
segundo suas avaliações pessoais," 

Mas ntto resist<l tt inclinação de recolher a sentença da intcligi:n
cia bmsih:ira, tal como a prolutou uma de suas expressões mais 
dignas. o Sr. Seuhra Fagundes: 

"os dirigentes tem o dever de respeitar o povo, nilo o 
privando, por atas de força, do direito básico de opinar na 
escolha daqueles que vão governá-lo", 

direito que o Brigadeiro Eduardo Gomes apontava como sendo o 
rnais ''"'""'"""de um povo cM/i:ado, ao iniciar a campanha de 
redemocratizaçilo em 1945. 

Mas pura que nào falte neste discursa uma palavra sobre essa 
p<~rtida de especiarias, injuriosamente chamadas "politicas", valcr
me-ci do que escreveu Carlos Chagas, no Jornal da Tarde, sob o titu
lo Nt•lllumw exp/ic·artio, porqm• não há t•.rplicaciies: 

"NENHUMA EXPLICAÇÃO, PORQUE NÃO HÁ EX
PLICAÇ0ES 

O sentido do provisório c do emergencial preside o 
pacote de reformas politico-institucionais, editadas ontem, 
pelo Executivo, conforme opinião quase unânime das lideran
ças parlamentares, ainda que muitos arenistas, constrangi
dos, se vejam obrigados a declarar, precisamente, o contrá
rio. Poucas vezes o Pais tem sido agredido com uma reforma 
de tal maneira artincial, tuntus as urmudilhus truvcstidus c 
emendas constitucionais c de decretos-lei inseridas em seu 
bojo. Talvez por isso é que o porta-voz presidenciul, logo 
após divulgar o conjunto, tenha acentuado que o Governo 
nada explicaria, nada justificaria, nada iria declarar a respei
to de cuda reforma. Elas estavam editadas c incorporadas às 
nossas instituições, cru tudo. 

Certamente nem hoje, nem amanhã c nem nunca o Go
verno ir{l justificar ou explicar o pacotc de ontem, sirn· 
plesmente pai um motivo: n~o pode. ~rw tem como, ta· 
manha é a evidência do casuísmo, tiio grande é n clareza de 
cada uma dus modificações aos anigos da Constituição ou · 
das leis, tudo feito para garantir u vitória eleitoral da 
ARENA no ano que vem. 

Além das mudanças em 17 artigos da Constituiçjo c dos 
seis novos decretos-leis divulgam-se um isolado ato 
complementar que torna o pacote tão sinistro quanto iróni
co: por ele, é suspenso o recesso do Congre~so. Em outrus 
palavras, agora que não hit mais nada pam alma r ou modifi· 
car, ao menos por enquanto, ('lOtle o Legislativo voltar às 
suas utividudes, que no fundo serão nenhuma. Ou quem sabe 
alguma exceçào indigesta, como se lerá ahaixo. Por um mais 
do que compreensível lapso do datilógrafo (ou de quem 
mais'!) encarregado de resumir numa folha inicial todas as 
medidas constantes da reforma política, u suspensão do 
recesso do Congresso é chamada tle "suspcnsrto do recesso 
eleitoral", o LJUC pode constituir um mau pn.:ssúgio, no míni
mo, ou quem subc um•t inevitabilidade. 

A primeira alteração a chocar os meios parlamentares 
nào é a eleição indireta de Governadores, propriamente. mas 
sim o fato de pela primeira vez em treze unos a Revolução tor
n:tr dclinitivo t:tl c'pcdiente. Em 1966, 1970 e 1974. m Gover
nos revolucion{trios cstnbelccr.:ram cleiçõr.:s indirr.:t;.ts Ue Go
vr.:rnador, mas sempre nas disposições transitórhts da Consti· 
tuiçào, sempre como "cmcrg~ncia" ou c.xccçào ü n:gra. pois, 
no texto pcrmuncnte continuav;.t vigemJo o prindpio da elei
ção dirt:W. Dr.:sta vez. porém, caiu a mttscura: de agora cm 
diante, 'JUem sabe para todo o sempre, ns Governadores 
serão i~diretos, c cldtos n[w ap~.:n;.ts pelos Dcput:.~dos 
estnduaJs, mas também por vcre<~dorcs. ao menos enquanto a 
sua maioria pertencer :to Partido do Governo, porque pelos 
··critérios .. aluais n ARENA clcger{l todos os Governudores, 
menos o do Rio de J01neiro. Até ontem, com eleições dirctas, 
talvez elegesse seis cm 221:!ovcrnadores. 

A Revolução, quando eclodiu, :tc:tbou com a cotnct· 
dência de mandatos, que existia. A argument:tçào do 
marechal Castello Branco foi de que o povo devia compare
cer às urnas de dois em dois anos, ora pura Prefeito e 
Ver••dor, ora pura Govcrn:tdor c par:t o Congresso, "pois 
votando é que se aprenderia u votar". A coincidênci:.t otgora 
vlllta, sob argumento exatamcntc oposto, :tind:t que nào 
declarado, de que eleições de dois cm dois :tnos tumultuam o 
Pais, paralisam as administrações c custam muito caro. 

Absurdo também é a nx<tçào antecipada de 420 
Deputados Federais pura :ts próxim:ts legislaturas. Até entào 
eles eram calculados em função do n(tmero de habitantes do 
País ou, mais recentemente, cm funçito do número de eleito
res. Crescendo uns, aumcntavum-se os outros. Agora os 
Deputados suo limitados, ou seja, pouco import:t se :t popula· 
çào crescer, pois cstnr[t rcprt:scntuda apen:ts por 420 
Deputados na Câmara Federal. Ati: agora, fclilmentc, nada 
se decidiu pela limitnçào populacional. 

A eleição indircw de um dos três Sen:tdorr.:s que rc
prcsentum cmlu Estado c.xprimc tllímpi~:a involu~ilo político· 
dcitorul, pois tornam hihridos 1lS pleitos de Sr.:nudur: não 
sUo mujoritúrios, como sempn~ foram, mas nem propor
cionais. Meio cá, meio lá, ou melhor. :t partir de ugor:t 
teremos Senadores de primdru-classc c Senadores de 
segunda-classe. Uns indicados pelo voto dircto c secreto, 
outros com seus mundatos udquiridos no ''tapetiio", pelo 
voto indireto e a descoberto, Assim, o M DB ni1u faril muioria 
no Senado, ao menos por enquanto. 

Um cusulsmo a mais, dos grnvcs: as emendas constitu
cionais scri'\o uprovndns ni'to pelos dois terços dos membros 

•i 
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do Congresso, que ajunta militar estipulou, e que a ARENA, 
hoje, nllo tem, mas por maioria absoluta, que a ARENA 
uinda tem. No entanto, a iniciativa de sua apresentação 
mudou. Nilo será mais por um terço dos Deputados Federais 
ou por um terço dos Senadores. Alteração sibilina exige 
ambos os requisitos, isto é, um terço de Deputados Federais e 
um terço de Senadores, que por sinal o MDB não tem. 

A antecipação das eleições de Presidente da República, 
de IS de janeiro de 1979 para IS de outubro de 1978, já espe
rada, envolve mudunças posteriores, ainda não reveladas no 
atual pacote: logo depois de realizadas, mas antes das elei· 
ções purlumentures de IS de novembro do ano que vem, o 
Governo deverá dissolver os dois Partidos existentes, acabar 
com o bipartidarismo e permitir que se formem quatro ou cin· 
co agremiacões provisórias. Há que prever, assim, novas 
reformas à Constituição, nilo se sabendo se pelo Executivo, 
como agora, ou com a colaboração do Congresso. 

I novaçllo também foi imposta no principio das 
inclcgibilidades, pois se a vidu pregressu dos candidatos era 
levada cm conta no item que exigia ••moralidade para o 
exercício dos mundatos", agora passa a valer para todos os 
outros casos, ou seja, em funçllo da preservação do regime 
democrático, nu probidude administrativa, da legitimidade 
das eleições contra influências ou abusos de funções públicas 
c do poder econômico. Em outras palavras: quem tiver sido 
condenado por crime de trânsito poderá ser declarado inelegí
vel c se assim quiser o legislador ordinário. 

A rcssaltur pelos líderes parlamentares estariam muitos 
outros dctulhcs du mais recente produção legislativa da 
Rcvolucào, novamente rediviva em seu furor casuística. A 
"Lei Fa!cllo" foi estendida para todas as eleições futuras, que 
agora se ferirão sem o rádio e a televisão. A sublegenda foi 
criada paru as eleições de Senadores. Tempo e espaço não 
falta ruo especialmente pura aqueles que deveriam ter como 
função maior a de promover reformas e elaborar leis e emen
das à Constituição. Vale referir, no entanto, que as modifi· 
c;tçõc!l à lei de Imprensa não se fizeram, ao contrário do que 
chegaram a confidenciar fontes oficiais. Aliás, elas viriam 
justamente para proibir que os jornais se referissem às fontes 
oficiais. Ao o que se comenta, o Governo não desistiu da 
idéia de promover mais essa ampla alteração. Apenas, dada a 
impopularidade que adviria de mais essa draconiana medida, 
tcrllo os detentores do poder decidido deixar a iniciativa do 
Congresso, para os próximos meses. Afinal o Legislativo exis
te puru alguma coisa." 

Aliús, para bt:m caracterizar o que nele se continha, foi o serviço 
de divulgação do Planalto que, como se tratasse de umu ordem de 
serviço qualquer, divulgou o "pacote", acompanhado de uma frase 
que diz tudo: "nenhuma explieução". 

Mas, recusando-me a entrar nesse submundo de provimentos 
repulsivos, sinto que devo fazer uma consideração. 

Eu chego a perguntar-me se haverá algum gênio do mal a inspi
mr cssus mcdid:1s que, sob o rótulo falso de .. emendas constitucio
nuis", dcsligurando, amesquinham, e desprestigiando, comprome
tem uma das poucas instituições que, neste Pais irreverente e des· 
memoriado, gozn de geral reverência e tem resistido 11 investidas 
vuriudas·r 

Pois desde que os brasileiros foram oficialmente divididos em 
bons c maus, naturalmente que teria de haver, como inurredâvel 
efeito, us Senadores benditos e os Senudores malditos, os que podem 
asrirar o Governo dos seus Estudos e os réprobos, que de tal silo 
rrivudos. Agora huvcrú uma terceira cutcgorin, por certo os du 
prcdilcçào do Govt:rno. Nilo serão representantes dos Estudos, elei
tos pelo povo. A fnmulagcm dcvcrú ter u sua representuçilo, Dos 
quartos-baixos, dentre os mordomas, cnvergundo u libré du criada
gem, scrno sclccionados os cortesãos nos quais cstú reservudu umu 

terça parte do Senado. Serão os "ovos de granja'' ou "de proveta'\ 
ou frutos de inseminação artificial. 

Mereceria isto u casa de Evaristo c José Clemente Pereira, de 
Vasconcelos c de Feijó, a casa de Paraná c Paranaguá, de Eusé:bio e 
Olinda, de Suo Vicente e Uruguai, a casa de Paranhos, o I' i'io 
Branco, de Zacarias c Otaviano, de Lafuyette e de Gaspar, de Nabu
co, Saraiva e Ouro Preto, de João Alfredo e Cotegipe, a casa de 
Caxias de Osório, de Pclotus, a casa de Ruy, a casa de Mangabeira, 
u casa de Milton Campos? 

O Senado brasileiro mereceria essa profanação, pura com ela, 
ser calculadamente diminuído na estima da Nação? Seremos tilo 
opulentos cm instituições venerandas, que assim possamos mutilar 
uma delas como quem, tendo a burra cheia, lança nu mesa imunda 
do jogou moeda preciosa? 

Mus isto terá sido feito "para restaurar a democracia e libertá-la 
de quantas fraudes e distorções que a tornavam irreconhecível". para 
repetir palavras do Sr. Humberto de Alencar Castello Branco~ Isto 
também foi feito cm nome e por conta do Movimento de 64? Não, 
respondo eu, não, pela honra dos que dele participaram e nele se 
empenharam, com idealismo patriótico. 

Isso poderá ter sido inspirado cm Moscou ou em Pequim, se 
quiserem, poderá ter vindo diretamente do inferno, se preferirem, 
mas das nascentes de 64, isso nllo. Os compromissos daquele mo,i
mento eram com a Constituição e com a democracia, eríl com os 
Poderes da República, jamais com a sua contrafação. o seu 
abastardamento, a sua mutilação horrorosa. 

Os abusos, as fraudes, a irresponsabilidade mataram a Repúbli
ca. A Rcvoluçllo de 30 pôs abaixo um sistema de poder que, há 
muito, se ancilosara pela ausência de substância popular. Para as
segurar o poder e para conservá-lo, tudo foi permitido. Segundo uma 
fórmula cínica, que virou dogma, o feio era perder. De modo que 
para ganhar valia tudo c tudo era legitimo, tal como agora acaba de 
ser feito. Bem cedo começou a degeneração republicana. Para 
ganhar as eleições era preciso fraudá-las. Sob o pretexto de defender 
a República mal nascida, a fraude prosperou sob os auspícios do 
famigerado Regulamento Alvim. Também para defender a Repúbli
ca das ameaças "sebastianistas", o código castilhista de 14 de julho 
iria consugrar uma ditadura: segundo o depoimento de Assis Brasil, 
Custilhos o teria concebido, pelo menos nos primeiros tempos, como 
instrumento provisório, mas a sua transitoriedade se estendeu por 40 
unos ... ati: o vendaval de 1930 . 

. Agora, os processos e us preocupações sào as mesmas. Tudo se· 
resume cm não perder c para não perder vale tudo. Foram banidos 
os critérios morais, os critérios políticos, os critérios jurídicos. Vale 
tudo para nllo perder. Contudo, não hesito cm afirmar que as drogas 
agora fabricadas na botica oficial nem mesmo naquele período, de 
progressivtl degeneração, os "carcomidos", como se dizia, seriam 
capuzes de apresentar ao público. Se abusos e fraudes eram prati
c:!dos, c como o eram, huvia um resto de hipocrisia que, segundo a 
sentença célebre, é a homenagem que o vício presta à virtude. Agora, 
nem isso.~ o urbítrio puro, entronizado e consagrado. 

Esses legisladores do arbítrio não são capazes de entender a li
çuo de Assis Brasil: 

"Ai du situaçllo ou do governo que recorrem u tais expe
dientes (de forçu) pura prolongar u vida que lhe foge! há de 
sentir cm breve o frio du g;mgrcnu incurúvel que nuncu -
sem exceçüo cm toda u história - deixou de custigar os 
ahusos do despotismo. Eu nilo quiscru viver bastante pura 
ver o meu partido proceder por esse modo. Compreendo o 
desvanecimento de nohrc sutisfuçào, o êxtase de glória que o 
triunfo legítimo deve infundir no peito do puludino de umu 
grande causa, do soldado licl d'um grande purtido: mus 
comparo o pruzer de quem dominou pclu força contra 11 

md1o :tll jl1bilo satlinko. ao gozo exterior, que é a 11rópriu 
mortincuçào lnternu, do ussussino, que nUo venceu, mus 
eliminou o leal advers{Jrio. E digo-vos com todn esta :tlma 
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que nunca soube mentir: Depois da glória de plantar nus altu
ras a sua bandeira triunfante, realizando ou sequer encami
nhando solidamente os seus nobres ideais, não quero pura o 
partido Democrático outra glória maior que a de o ver curvar 
a cabeça à sentença da opinião que lhe mandar ceder o posto 
a quem o tiver conquistado em boa lei." 

Dando férias ao Congresso, que no excrcfcio de sua competên· 
cia privativa rejeitara um projeto por considerá-lo mau, e, graças a 
esse expediente, investindo-se nas atribuições do Congresso, inclusi
ve nus de curútcr constituinte, que se não confundem com as legislati
vas comuns, um homem só, à maneira de monarca ubsoluto, passou 
a fabricar 

emendas constitucionais, 
decretos-leis, 
ato complementar, 
decretos. 
Essas modalidades normativas, diferentes apenas no nome, têm 

a mesma origem e valem o mesmo. A massa com que foram modela· 
das é uma só feita da mesma farinha: muda apenas o formato; se da 
mesma massa podem sair pães, bolúchas, biscoitos ou rosquinhas, 
desse singular laboratório legislativo saíram 

emendas constitucionais, 
decretos-leis, 
ato complementar, 
decretos. 
Tudo consiste em pôr-lhe o nome. o nome que se quiser. 
Que vale, que pode valer u lei para quem fabrica leis, de toda 

espécie, desde a mais alta até a de menor hierarquia, desse jeito e com 
essa onipotência? Para quem pode dizer: a lei sou eu, la foi c'esr moi? 
Para essa autoridade suprema, não terá sentido a advertência de 
Barraquero: "aprendamos a respectar las Jeyes, y entonces sabremos 
lo que valen". 

Da portaria à emenda constitucional tudo é o mesmo, o fruto de 
uma vontade só, com a simples mudança do nome, como se o nome 
conferisse a uma regra o seu caráter jurídico e o seu caráter intrín
seco. A circunstância de uma postura ser balizada de "constituição", 
pelo detentor do poder de fato, não lhe atribui essa qualidade. Para 
que se trate de constituição, o primeiro requisito é que a norma ema
ne de quem possua o poder constilllinte e o poder constituinte se liga 
à soberania. E o poder constituinte, desde que se despegou da coroa 
dos reis absolutos, reside no povo. 

Mas, como so fora o próprio poder constituinte, o legislador do 
Riacho Fundo passou a outorgar .. emendas constitucionais" e com 
elas refez a carta outorgada, porque o Congresso não aprovou a 
judiciúria c, ele o disse, não aprovaria as demais, as chamadas "politi
cas ... E como o Congresso nr1o l.lilprovou e não as aprovaria, ele pas
sou a ser o Congresso, mas um Congresso maior e superior. pois 
capuz de "aprovar ... quer dizer. editar soberanamente aquilo, e~uta
mcntc aquilo que a representação popular, reunida em Congresso, 
niio :1provou c não aprovaria. 

Esses atos, no entanto, têm apenas a autoridade que dcnui da 
forma material: não têm qualquer legitimidade; suo normas de fato c 
nada mais, sem outra autoridade que não a da força que a mantém. 

"Produzidas em quinze dius de Congresso fechado, sem 
o concurso dos partidos politicas c dos parlamentares, com u 
imprensa limitada a comentar rumores, com u opinião públi
ca perplexa, com a grande massa de I 10 milhões de brasi
leiros cngolfudos na luta cotidiana pela sobrevivência" -
indugava u Fo/lw dt• S. Paulo - "que valor podem ter cssus 
ultcrações constitucionuis c let;ais que ttfinul foram decreta· 
das'! 

"Em que consenso fie baseiam essas modificações'! Por 
delegação de quem foram feitas essas mudanças? Que maio
riu autorizou a iniciativa da suu elaboração c a forma final 
que assumiram'? Que efic(tcia de vigência se poderit dclus cspe
rur'] Que dcsfiguraçUo de Poderes se precisou pcrpctrur, puru 

que o Executivo, de exccutõr. passasse a legislador, e o 
Legislativo, de tribuna e representação populares se transfor
masse em espectador forçadamente mudo e omisso? 

"E que representam, afinal, essas especiosas alterações 
que o pacote nos despejou sobre us cabeças? Nada mais que 
expedientes, recursos, questiúnculas rabulares, jogos 
aritméticos, panacéius eleitorais, enfim, com que o Governo 
pretende manter majoritário por prazo não revelado o 
.. partido governista", evitando, com tais recursos, que ele se 
defronte com seu opositor no livre e democrático processo 
político. 

"f: o casuísmo, o imediatismo, o pragmatismo despoja
do de critérios e princípios universalmente válidos c 
consensualmente compartilhados, é a pequenez dessas altera· 
ções, o que mais choca, depois do desagrado com que se teve 
de assistir à sua insólita gestação." 

E deste modo concluiu o brilhante jornal paulista: 
"Mas, assim, de expediente em expediente, de indiretas 

em indiretas, de restrições em restrições, chegaremos um dia 
ao ponto em que todos os dirigentes deste 'Pais terão um 
imenso, um inquestionável, um poderoso Poder. Mas só 
isso ... 

Não há quem saiba que o General Geisel tem muita força, mas 
não é titular do poder constituinte, que ele se conferiu c, auto-confe
rindo-se. passou a exercer como se o possuísse legitimamente. 

Quem não sabe que a outorga supõe no outorgante a posse do 
poder outorgado? rõ esta noção comum ao Direito Público e ao Direi· 
to Privado, e antes de ser uma noção jurídica é um dado de senso 
comum. 

O poder de outorga foi um poder real porque houve tempo em 
que os reis chegaram a deter todo o poder, confundindo-se com o 
Estado. L'érar c'esr moi, mais do que uma frase célebre é a legenda 
exala do absolutismo monárquico. Ou porque o rei fosse rei pelagra· 
çu de Deus, Rex gralia dei, segundo a teoria do direito divino dos 
reis, ou porque ao rei fora transmitida pelo povo a título perpétuo, 
como sustentaram legistas medievais, glosando o verbo de Suo 
Paulo. omnes pores/as a Deo per popu/um. ou porque essa transmis
são se operara por uma espécie de usucnpião, mercê de prescrição 
extintiva do diroito popular não exercido e da prescrição aquisitiva 
dos monarcas que hercdituriamente o exerceram, quantum possessum 
ramum prescriprium. segundo o preceito lembrado por Loyseau,- o 
fato histórico é que não há notícia de constituiçilo outorgada por 
quem não estivesse na posse do poder outorgado, vale dizer, não 
estivesse revestido ou investido no poder constituinte. 

A chamada "constituição" foi outorgada por três Ministros 
militares. em outubro de 1969. O fato é recente c dispensa ajuntada 
de certidões. A outorga foi feita por três Ministros militares porque, 
adoecendo o Presidente Costa c Silva, os três Ministros ocuparam o 
seu lugar. Pura fazê-lo, violaram a lei quatro vezes, ao afastarem da 
Prosidência da República os substitutos legais do Presidente 
cnfe. mo: afastaram o Vice-Presidcnte Pedro Aleixo, o Presidente da 
Citmura, o Presidente do Senado. o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. Assim, cometendo sucessiva ilcgulidudes, empossaram-se 
eles nu Presidénciu, Quatro vezes ilegal foi a auto-investidura. E 
foram esses Senhores, que por certo nào crum ungidos do Senhor 
Deus dos e~êrcitos, nem u titulo prcscricional possufam n sobernniu 
por,ulur, foram esses Senhores que, majcstaticumente, fizeram 
outnrgot do :ltn por ele:; chamado de "emenda n\1 I", tumbém 
alcunhado de "constituição", Um ato expedido contra " lei por 
pessoas que contra a !f!i se apossaram du Presidênciu, quando nem o 
Presidente legitimamente investido c no regular exercido da presi· 
dência poderiu fazê-lo. Podium esses senhores estar possuídos dus 
melhores intenções, que podem levar atê nos céus, uindu que deles 
esteja cheio o inferno, u dar-se crédito tt sabedoria populur. 

~ com base nesse ato, congenitamente ilegftimo c juridicumcntc 
ilícito, que o chefe do governo se investe nas atribuições do Congre,·· 
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so c passu ;.1 distribuir "emendas constitucionais", com as quais vai 
alterando o ato primitivo ... 

Nüo é por amor i•s querelas que os tratadistas distinguem a 
constitiiÍ('tio. que é d~ natureza sinalagmúticn, da carta, que consiste 
na manifestação de vontade unil:neral do monarca. 

Vale salientar, outrossim, que com a outorga, o poder até então 
absoluto se desveste dos poderes transferidos mediante u outorga, po· 
deres estes que, passando ao domínio de outrem, pessoas ou 
parlamentos, como direitos individuais ou competências institu· 
cionuis, ao mesmo tempo em que se integram nas pessoas ou cnti
dades,contempladas com a outorga, óbvia e inevitavelmente passam 
a constituir limites à açüo e ao poder outorgante, outrora absoluto. 

Com a outorga, o poder que a faz se desfaz do que outorgou. E 
se desfaz porque o poder outorgado passa a pertencer a outrem. Se 
eu outorguei o que, por ser meu, eu podia outorgar, precisamente 
por haver outorgado ele deixou de pertencer-me e a mim não cabe 
mais desoutorgar o que deixou de ser meu. Fora daí haveria outor
gante e não haveria outorgado, haveria constituinte sem constituído. 

Daí a dedução de Francisco Campos: 

"se ao Poder que a outorgou fosse facultado introduzir
lhe modificações, a Constituição perderia precisamente o seu 
carãter constitucional. A Constituição outorgada só represen· 
ta uma garantia quando, pela outorga, se desprende ou 
desgravita do poder que a outorgou, passando a ser uma re· 
gra normativa desse mesmo poder. Com a outorga se esgota 
o poder do outorgante e devolve-se ao poder constituinte a 
faculdade de modificar ou revogar a Constituição". 

E isto está reconhecido na própria carta outorgada, pois ela pró
pria regula o processo de sua roforma, e só segundo ele poderia ser 
emendada. 

Mas se esta i: a solução jurídica, nunca tive dúvidas de que o 
<acedido agora poderia vir a acontecer, pela simples razão de que o 
chefe do Poder Executivo pode, a seu ta lente, servir-se da carta ou do 
ato, como usa e tem usado, e ainda quando a carta seja o que i:, por 
via do ato a carra pode ser refeita ou desfeita; ao puro arb!trio de um 
homem, por ato unilateral seu, a própria carta pode ser reformada 
ou deformada indefinidamente. Aí reside a nomalia das anomalias, 
o vício dos vícios, a normalidade das normalidades, pois graças a 
esse sim e a esse não simultâneos, a carta é c não é ao mesmo tempo e 
sob o mesmo ponto de vista. Mas isto i: o caos; não tem outro nome. 
Tudo se funda nu força material e em nada mais. 

Haverá áulicos e !egu!eios, e notadamente leguleios áulicos, 
para dizer que o General Geisel pode tudo graças a um fato ocorrido 
faz mais de treze unos. quando metade dos brasileiros não era sequer 
eleitor. Graças a esse fato o General Geise! se libraria acima de tudo 
ou de todos, como o esp!rito do Senhor se li brava sobre o mar c a ter· 
ra, antes que Sua vontade ordenasse os elementos dissolutos. 

Ora, isto é histórica e juridicamente falso, por que o próprio 
movimento vitorioso de março de 64 fixou o prazo para o seu impé· 
rio, extinguindo-se após o fato revolucionário, com a restauração do 
império da lei. Nilo é opinião minha, está explicito no Ato de 9 de 
abril de 64. E tempos depois, o mais autorizado intérprete da nova 
situação, com a solenidade adequada e a clareza incontrastável, 
afirmou: 

"bm1 sei não rer legitimidade para criar - como por 
vezes têm assoalhado os eternos semeadores de falsas notrcins 
- um nm·o A to lnstitucfonal. Outrossim, ninguém, nem mes· 
mo órgão algum, poderá, nas circunstâncias atuais, julgar-se 
com poderes ou competência pura alterar ou suprimir o que 
foi solenemente prescrito naquele Ato Institucional, base e 
fundamento de todo o sistema atual do Brasil." 

Bem sei não ter legitimidade para criar um novo Ato lns· 
titucionul. Quem disse estas pu\uvrns foi, nem mais, nem menos, do 
que o Presidente Custello Branco. 

Depois ocorreu a queda de outubro de 65, mas houve a 
superveniente Constituição de 67, a cicatrizar, pela segunda vez, a 
ruptura da ordem legal. De modo que, ainda agora pretender que os 
ates de arbítrio hoje praticados tenham a sua legitimidade resultante 
de um fato ocorrido em !964, sem considerar a constitucionalizaçilo 
superveniente, importaria em reconhecer que o golpe de 37 c a carta 
então outorgada encontravam a sua legitimidade na revolução de 
1930, como se cm 1934 o Pa!s não se houvesse reconstitucionalizado. 

Como notou o ilustre Seabra Fagundes em entrevista recente, 

"Nada, em nenhum país, nem cm qualquer autor, abona 
essa ii imitação, no tempo, da força revolucionária deflagrada 
em determinado momento para subverter a ordem consti· 
tucional então vigentes. Salvo a doutrina marxista-leninista 
assim mesmo, no seu caso e teoricamente, até chegar it aboli· 
ção do Estado, por desnecessário.'' 

O que há muito vern ocorrendo Sr. Presidente é o emprego da 
palavra .. revolução" como uma espécie de exorcisma que dispensa a 
conscii:ncia e libera a responsabilidade moral da pessoa. Tem <ervido 
parutrunqllilit.ar consciências mccis de trunqUilizur. Tendo de C:SCO· 

!her entre o bem c o mal, a verdade e o erro, o belo c o feio, o justo c 
o injusto, a liberdade e a servidão, certas pessoas supõem elidir a sua 
inarredável responsabilidade com a simples e liberatória inovação da 
palavra mágica, que faz as vezes de absolvição plenária. Esta i: que a 
verdade verdadeira. E graças a esse fato os homens se anulam, dizem 
em público o contrário do que confessam em particular, e a tudo se 
submetem, imaginando estar a salvo da intransferível responsabili· 
dade histórica, política, jurídica e moral. 

Com isso, de queda em queda, de concessão ~m concessão, de 
transigência em transigência, o País terminou na situação em que 
hoje se encontra: um homem só, o constituinte solitário, pode fazer, 
desfazer ou refazer soberanamente o que quiser. O Pais está à sua 
mercê. A Nação sujeita ao seu arbítrio. O Estado submetido à sua 
vontade. Ele pode mais do que o Rei de Portugal em pleno absolu· 
tismo. 

Do Rei de Portugal se dizia, era essa a linguagem das 
Ordenações Felipinas: "O Rei i: lei animado sobre a terra e pode 
fazer lei e revogá-lu", "porque nenhuma lei por o Rei feita o obriga, 
senão enquanto ele, fundado em razão, e igualdade, quiser a ela 
submeter seu Real poder," Não i: exatamente o que ocorre hoje com 
o General Ernesto Geisel? Basta que ele não queira submeter o seu 
republicaníssimo poder à lei e um ato seu a revoga e outra norma, 
segundo a sua vontade, ocupará o lugar da revogada. e exatamente o 
que ele acaba de fazer. 

Depois que o General Geisel dispensou o Congresso por uma 
quizena para, na sua ausência, fazer exatamente o que o Congresso 
se recusara a fazer e se recusaria a, legislar, segundo o próprio 
General declarou à Nação, ao sumo legislador se aplicam, com 
absoluta propriedade, as palavras de Caldas Pereira, reinícola do 
século XVI, em relação ao soberano: 

"Lex viva qui rcmovetur omne impedimcntum," 

Dos poocrcs do Rei, quer dizer, dos direitos do Rei, era assim 
que se expressava um lente da Universidade da Coimbra, Francisco 
Coelho de Souza e S. Paio, em livro estampado cm 1789, quando a 
fogueira da revolução francesa começava a incendiar o mundo, mu
dando-lhe a face: 

'"Estt.:s direitos - são palavras do lente coimbrão 
ubundantíssimos, se podem comodumcntc reduzir n cinco 
cap!tulos: Legislativo, lnspectivo, Policiativo, Judiciativo c 
Executivo." 

Pois bem, ulém desses .. direitos em si mesmo muito vastos c 
ubunduntissimos", o General Gdsc\ se investiu ,de outro: o poder 
constituinte ou o "direito'" constituinte ... 
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Em verdade. se idôncos são os tcstumentos da História, nem os 
nwnan.:as ;lh:>!tl1UttlS pnssui:llll poder, Sr. Presidente ilimitado, 
embora fossem eles cncurnnçõcs vivas dn sobcmnia, de modo n prati
camente confundir-se o Rei com o Estado, a fazenda real com u 
fazenda pública, o exército do rei com o exército du nação, a despeito 
das engenhosas disquisições dos reinicolas, como Antônio de Souza 
de Macedo, segundo o qual o poder do Príncipe sobre os ré:ditos do 
Estudo é do tutor, e não de dono, ou como Domingos Antunes 
Portugal, para quem o Príncipe tem sobre o reino, como esposo da 
República, nilo mais os direitos do marido sobre o imóvel dotai. 0< 
próprios reis absolutos encontravam limites ao seu poder mas, um 
tanto imprecisas, mas sempre invocàdus; leis fimdamentais do reino. 
f: fato conhecido. A titulo de exemplo, mencionarei um texto, que 
me purcce sugestivo, e que recolho em Marion: 

"Y avait-il duns le royaume de Frnnce un certain 
ensemble de príncipes de droit public, notamment de regles 
dcstinées ü li mi ter le pouvoir absolu du souverain, à observer 
'ce sage milieu, comme disait le cardinal de Retz, que nos 
p~rcs uvnicnt trouvé entre la licencc des reis et )e libertinage 
des peuples?' L'invocation de ces lois fondamentales e é:té 
fréquente au cours de notre histoire, surtout dans les 
hurangucs et les remontrances parlcmentaires, Naus avens, 
Sire, deux sortes de lois, disait em 1586 le premier presidcnt 
du Purlement de Paris; les unes sont des ordonnances des reis 
qui se peuvent chunger sclon la diversité des temps et des 
affaires; les autres sont lcs ordonnances du royaume qui sont 
inviolubles ct par lesquelles vaus êstes montéuu trône royal." 

Também, nu velha monarquia lusitana, era freqUente a referên· 
cia às leis fundamentais do reino, só modificáveis por acordo entre o 
Rei c os povos reunidos em cortes, tal como em França, em que era 
ncc~:ssário o assentimento dos estados Gerais para a mudança das 
leis fundamentais (Marcelo Caetano, Manual de Ciência Política e 
Direito Constitucional, 1963, n. 197, p. 327; Duguit, Droit Consti· 
tutionnel, 1923, v. lll, . 642; Prélot, Droit Constitutionnel, 1972, n. 
178.p.299a301). 

Pois o que não podiam os Reis de Portugal e da França em 
pleno absolutismo, pode hoje o ilustre General Geiscl. Basta dispen· 
saro Congresso e passar ele a ser o Congresso, ou simplesmente usar 
o aro. A ele, o constituinte solitário e único, não se aplica o princípio 
que em pleno século XVIII formulava Wolff, "poresrari legislaroriae 
non subsum leges flmdamenrales" e para ele não tem sentido o precei
to de outro cl:íssico do mesmo tempo, Vattcl, para quem " .. .la consti· 
tution de I'Etat doit être stable; et puisque la Nation l'a 
premii:remcnt établie, et qu'elle a ensuite confii: lu pussance législa· 
tive à certaines persones, les lois fondamentales sont exceptées de 
lcus comission", 

Não nos enganemos; o que hoje ocorre no Brasil, em que um 
homem, através dos expedientes que vi:m de ser utilizados, pode 
fazer e desfazer a chamada "constituição", alterando-a de alto a 
baixo porque o Congresso não o faria, segundo sua explicita 
declaração públicu, só encontra um procedente; só os doutores do 
nacion:il·socialismo sustentaram a doutrina agora posta em pr6tica 
em toda sua nudez entre nós. f: conhecida u passagem em que 
Koellreuttcr assevera que 

"a Constituiçlo é a vontade do FUhrer. Todo o ato do 
FUhrer relativo it estrutura do Estado é um Ato Constitucio· 
nu I." 

Hober diria o mesmo com outrus palavras: u legalidade nilo 
impõe limites uo FUhrcr porque ele ê a legalidade. 

Mais uma vez eu pergunto: foi pura isso que o Movimento de 64 
foi fdto'~ !f..so ~r.! concilia com os compromissos nacionais assumidos 
por nqudr.! movimento, expre5sos pelo mais qualificado dos seus 
intérpretes, o Marechal Custello Branco? 

O que hoje cst(l acontecendo é u resultante dus transigências cm 
questões a respeito dus quuis nào é lícito transigir; feitas as primeiras, 

sempre para evitur .. mal maior", é, inevitável que tenham de chegar 
às últimas, e, umas após outrns, se vão tornando fatais c irresistíveis, 
c chega ao ponto em que não transigir com o que o poder pensa e 
quer passa a ser suspeito e perigoso. "O gênio do poder nüo se sacia 
senão com a absorção da consciência dos que o servem", disse Rui, c 
depois de absorver a consciência não se compraz c quer mais. Como 
a loba da Divina Comêdia, que 

"dopo ii pasto h a piu fume che prima", 

a fome cresce à medida em que o monstro do absolutismo se alimen
ia da consciência dos seus servidores. 

Com o aplauso público e a lamúria particular, os partidários do 
General Geisel proclamam que ele tem o poder <Jnstituinte. Ele foi 
"o" constituinte de 77, como disse Walter de Gocs em brilhante urti· 
go que o Jornal do Brasil publicou. 

A "constituiçüo" que o General Geisel alterou a seu critêrio, 
constituintemente, essa .. constituição", hoje, não é a de ontem c 
pode não ser a de amanhã, desde que um homem, um homem só, 
agora investido de poder constituinte e sendo ele próprio "o" poder 
constituinte, inesgotável e ilimitado, assim o queira. 

Aliás, convêm lembrar que o poder que altera o que deverá ser u 
constituição, e o faz segundo o seu querer, ê o mesmo que deselege os 
vereadores que o povo de Porto Alegre elegeu, ê o mesmo poder 
onímodo que confisca a soja em 7% e depois em 12%, como amanhã 
poderá fazê-lo em 24 ou em 36%. Por que não? Onde o limite legal? 

Não nos enganemos. Em nenhum país do mundo que tenha a 
pretensão de ser regido pela lei, segundo os padrões du cultura 
universal, em nenhuma parte do mundo ocorre coisa parecida. E 
note-se que o postulado da legalidade - e notadamente da legali· 
da de constitucional,- nilo ê apenas um dado jurídico ou um concei
to politico; ele tem dimensão maior, porque exprime antes de tudo 
um estágio de civilização, um padrão de cultura. 

Depois de suín:m no mesmo dia, da mesma olicina, no mesmo 
jornal, do mesmo poder, simultaneamente, decretos, decretos-leis, 
ato complementar, emendas constitucionais, como se tudo fosse a 
coisa mais natural do mundo, fico a pensar no capricho dos fados 
que, pouco depois, reuniria no ltamarati uma porção de notabili· 
dades e, na mesma cerimônia, faria distribuir comendas ao 
Presidente da Câmara, ao Presidente do STF e a uma mãe de santo ... 
Quem sabe se pretendesse dar uma demonstraçilo, em nível 
diplomático, da "democracia à brasileira", que um humorista, para 
fraseando Lincoln, definiu como "um povo do governo, pelo go· 
verno e para o governo". 

Isto não ocorreu no Brasil, nem mesmo quando a Naçilo se 
desprendia dos moldes coloniais e na chefia do Estado recê:m·nasci
do tinha um Imperador "por graça de Deus e unânime aclamação 
dos povos'',· revestido de secular sobcrunia dinústica. 

Como observou Odilon Braga, em notável parecer adotudo pelo 
Instituto dos Advogados Brasileiros, a Constituição do Império foi 
mais uma Constituição pactuada do que uma carta outorgada. Aliás, 
basta ler-lhe o preâmbulo: 

"Dom Pedro Primeiro, por graça de Deus e unânime 
reclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpétuo do Brasil: 

Fazemos saber a todos os nossos súditos, que, tendo-nos 
requerido os povos deste Império, juntos cm cümarus, que 
nós quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto du 
Constituiçiio, que havíamos oferecido às suus observações 
pura serem depois presentes à nova Assembléiu ConMituinte, 
mostrando o grande desejo que tinham do que elo se 
observasse já como Constituiçilo do Império, por lhos mere· 
cera mais plena aprovuçilo, e dele esperarem u sua individuul 
e geral felicidade polfticu; nós juramos o sobredito projeto 
puru o observurmos, c fazermos observur como Constitui~ 
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ção, que dor a cm diante flcu sendo, deste Império; a qual é 
do teor seguinte: 

Em nome dn Snntisslmn Trindade 

Por duvidosos que pudessem ter sido os requerimentos dos "po· 
vos deste Império, juntos cm Câmaras", o fato é que o Imperador 
"por graça de Deus c unânime aclamação dos povos" sentiu neces
sidade cm atendê-los pura dar à Constituição jurada o carátcr de 
pacto sinalagmático, atribuindo a eles uma espé:cie de manifestação 
plebiscitária. 

A própria carta de 37, Sr. Presidente, outorgada por quem não 
podia fazi:-lo, reconhecia a fonte do poder constituinte ao dispor que 
deveria ser submetida a plebiscito para a sua legitimação, c se a 
exigi:ncia jamais foi cumprida, o regime nunca passou de puro rc· 
gime de fato. 

Como se vê, tanto os Ministros outorgantes de 69 como o 
Presidente reoutorgante ou desoutorgante de 77 conseguiram 
superar o Estado Novo de 37 com a sua upalaca'\ c teriam muito 
que aprender com o filho de O. Carlota Joaquina, o qual, conquanto 
"Imperador pela graça de Deus", tinha mais respeitos pelos seus 
súditos e pelos povos deste Império ... 

Quando nos longes do horizonte começam a se vislumbrar as 
primeiras luzes do século vindouro, o Brasil que pretende ser uma 
potência mundial, c no concerto das naçiics quer ser respeitado como 
nação amadurecida para assumir as responsabilidades decorrentes 
de sua própria grandeza, não suporta o regime da lei, não tem 
maturidade para acatar como normal a decisão do Congresso que, 
no uso de sua competência privativa ao rejeitar um projeto consi· 
dcrado mau, tem sua estrutura remodelada ao puro arbítrio de um 
homem, "o" constituinte de 77, que, à maneira de Luiz XIV, pode 
dizer:" a lei sou eu'\ la foi c'esr moi. 

Vale recordar famoso parecer da Faculdade Nacional de Direito 
exarado em situação semelhante, quando em 45, a situação instituída 
em 37 pretendia sobreviver, emitindo atas reformatórios da carta 
outorgada. Essa pretensão de um homem exercer o poder constituin· 
te, advertia a Congregação da Faculdade Nacional de Direito, 

"em toda extensão da sua significação dogmática, nos 
coloca frente à frente com as mais aterradores conseqUên· 
cias", 

pois faz de um homem "o poder constituinte" e, por conseguinte, ele 
també:m é "a própria constituição", que pode fazer, desfazer ou refa· 
zer, como queira,/e.< vil'a qui removetur omne /mped/mentum. 

Não nos enganemos, valo a dizer. Na literatura jurídica, só os 
doutores do nazismo defenderam essa doutrina insana. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu. Fazendo soar a cam· 
painha.)- Esclareço a V. Ex• que tem cinco minutos para concluir 
sua oração. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Com a sua tale· 
rância, Sr. Presidente, espero encerrar o discurso nesse tempo. 

Já não temos que aperfeiçoar um regime, senão que instituf-lo, 
porque tudo que existia de bom foi destrufdo, progredindo apenas c 
aceleradamente o que havia de ruim. A República velha chega a 
oferecer modelos. Mais do que rufnas por todos os lados, o que exis
te é o caos. 

Tendo feito o que fez, ni\o creio que o General Gciscl tenha ouvi
dos para ouvir; a verdade, poróm, i: que o poder exercido de forma 
absoluta degrada n Naçi\o; é que o conteúdo dos provimentos edita
dos infama a Nuçuo; o modo como tudo se processou amesquinha u 
Nação. 

Segundo u imprensa, no saber du rejeiçi\o do projeto, contra o 
quul, nliás, só se ouvium crfticas dos setores mais qualificados do 
Pnfs, o Presidente teriu dito: "mas o que quer essa gente?" e logo 
acorre o chefe do muior purtido do ocidente: "isto ó um desafio ao 
Prcsidcmtc". o Presidente udesu(iudo" por Hcssu gente" que fnz? 
Suspende o Congresso e faz o que o Congresso bem interpretando o 

sentir da Nncuo, niio quisera fazer, !'Or considerar o projeto mau. E 
aproveitou pura fazer o que o Congrcsr.o nilo faria, como ele próprio 
o confcsso.u .. Apú•, d~ndo mostras do. seu. apreço ao Congresso, 
segundo fot <h to cm pro:;a c vcr<o, renbriu·o c tudo continuou 0 mcs· · 
mo, com a naturalidade dos dias que nascem do ventre da noite c das 
noites que chegam com o cansaço dos dias. . 

Continuou tudo· o mesmo? N~o é o que pensa o·O Estado de S. 
Paulo, que dco:;c modo cxternou n suo visiio dos fatos: · · 

"EmborJ com idi':ntica co.mposiçJo c com os mesmfs
simos figurantes, o Congresso. que emerge de mais esse Ato 
Complementar ostá completamente redesenhado como 
instituiç!,o. Cube·lhc r.cr doravante o refém de uma trégua, a 
trégua que or.sa ihsondável Justiça Revolucionária se quis 
impor. '!)csrcspeitndos os termos da trégua,' que ·trazem 
implícilo o acatamento ils disposições do vitorioso, estará ou· 
tras tnnlor. vezes o Congresso 5ujeito a ésr.c tipo de banimento 
instituCion~l quo ~" chamu recesso; aceitos integralmente, 
sem rcssnlv~c. nem rctici:ncins, poderá talvez voltar a ser um 
pr.rmic.iiou:,i·il> t!:( função ·de legislar, desde que, evidente
mente, junmis ·incorra para o futuro no equívoco de tomar a 
pcrmiss~~-'po1· camPclêncin própria,". 

"O t:·r:nino do recesso Íl um dia de conslern·ação, pelo 
dcs~~""";''"''" :·nb que reaparecem as instituições polfticas, 
pela :~:-·~:-,~·:·~;.t:i~J:t muJtih1ç~o de direitos e pala descaracteriza· 
çilo dü re;'Ím" rnb que vivfamos. lludimo·nos c iludiu-se o 
Con~r..::.::tJ p.~n:;:mdo nãO se pOder ir mais além em matérias 
d~ int::.-nlii:;Jo. Ilut!imo-nos presumindo esgotada a imagina
çiio ''"' """· ·an~s a no, multiplicando ·as hibridismos -
hibridi::mt"~ cm qur:: u democracia sempre entra ·com as apa· 
rênci:l.~ •: rc.rm~~n.~~~c:; e o arhít:-io com n subst:1ncic.. 

uc ·.:on~!:-.::; ele poder~;.~ que o AT-5 at;riu, durante ore
cesso p:~rlam01;tar, permitiu tudo. Não foi por aéaso que se 
intro:~~ti:iu.~·~::~:; 'rcc!ia. permanente na normatividade: por ela 
se l!n:m nuni mundo sem limites, sem frustrnçõCs ou cons
lrnngim~ntc:~ (s!!m "pudores" c sem "relutância'',· disse-o 
c_om fr;""'""z" crua o Gcncral·Comandnnte do IV Exército. 
Argu~ í,irn:.l), Sem r~,;pommbilidndc,.cnfim, no sentido jurfdi
co c Hic:) '!it 1 ~~~ !:lVJ;a r~.:spons:tbilidade." 

uo C,l;Jgi'I!:O!':O que se .reúne, ~uspcnso o recesso, é um 
Poder humilhado, vilipendiado e tratado como ·um dctcnto 
cm rr:•lnt~· d~. lib~rd:tde condicional de pnssos mnrcndos c 
SCli1prc lfi~:.,~lt::vd. 1\ visão qui! ofei-éce hoje.(: deprimente. 
rvi:lS ~: (!:-; Cr.~!Jro:s~c de tmlllnhà será pior: a farsa cstarã ' 
cn;Ji~~·~·:r:~~ 't.:.::n! mr~i~ figuruntcs, ampliada ·para novos e 
incsp~:rml.:,r:: ::t~··.~·'' 

se isto :tcontcc.::~:\! n\1 corn~no d:.t Áfr!c:t, onde não tivessem 
chegado nin;l:: :~~ lu';•eJ ,::: ci•:ili?i~Cfio Otl nn~. tiv:r..~Cm sido nsSimila
dus as IH'H:;:,;•, 111+: ,-:: .. :·::t•ni:u·.~:: Jo r.·onvlvhl dzmociático,· e se esse 
puis imagin:';;io !'C: :-.:,1>.:'.J.; 11o.r uma l'r!rttt outorgada p~la qual o chefe 
do governo, ,1!1' .:j 1,\<· r~~Htndo pro!~t(1 do: suu inicintiva, pudesse 
lcchar o l'onsr<·::·"· ,, v;: lendo-se elo l'cchumonto por.clc decreindo, 
modilicar n r.m·r,:. ;,: :\rt'l:: :·oahrir o Congi"CSf.O,, c tudo isso fosse feito 
dentro da "1-.:i", t: !.:1 c:::··~~:. ~ur.no e cln pr\~prin, bcria objcto dC riso c 
de desprezo~ n i':lto cnlrnrb nó ~ncclott'irio internncionnl. 

Pai~ tudo·i,;t,, oonnt·•,:o~• no.Drasil. No. Diasl! que, há cem nnos, 
tinhn um C'hcl'c ti~ Estmln r<lm<l é:!. f'cclro II; no Drasil que, há cem 
anos, tinh:~ um Chl,i'c de no· .. c~no como o Duque de Caxins. 

Foi un lr;htn:l pe.rlnmcntar que; num. din triste, Otdvio · 
Mungnbcir~1 C\~:~: r 1, l1 ot~:; viru com os seus ol~os quando· era !mincn
tc u quedn <!:1 i'~"'":: .. L~:vn:; humunns u retirarem-se rumo 11 frontei· 
ra de Esrmnl1:1, ,1u~: out:-:1 não hnvia. fur!indo no wrror nazista. Ele 
inclusiw. ck, u n;:li•·•·· i··iini~:t,·n tio Cstra~pdm do 11rasil. i\ pt:. Com 
alguns oUjd~):; (li·., lll:iú.;, na uln1n lcVnvnm a dcsoluçno. Em meio 
llquc\a dcr.).!ru~,\1·, ;:nohJ :11:lior quunr.lo cr::tll p:Hria dos retirantes que 
se nfundüvu l~ ::~,· nfqnduvn dc~rlldttdu,,: um hOmem choruva c 
chorUndo rcr>~.:ll:l ob:~~,;,)~ivamcnt~: "n Fruncn nãO mcrecin isso". 
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Naquela cntuo, Ot"vio Mangabcira tumbém dizia: "o Brasil não 
merecia isso", eu sua voz, como em tantas vezes, não foi ouvida c o 
país continuou a cair e de queda cm queda chegou até o abismo de 
64. E contudo, Sr. Presidente, se salvou quando tudo era dificil: 
sulvou-sc sim, mas para chegar uo caos de agora, no caos institucio· 
na\, ao colapso jurídico, à desordem econômicn, à insolvência 
flnancoirtl, à inquietação social, à repressão que pretende ser a 
segurança banida, ao empobrecimento do povo, à pro\ctarização da 
classe média à concentração da riqueza, à descapitalização da 
empresa. à anemia dos Estados, inclusive dos grandes Estados, "que 
caminham parn o insustentável" ao alarmante endividamento 
externo, pura chegar ao ponto em que um homem, convertido em 
••a" ~llhcrania, ••o .. poder constituinte, "a" lei, fu.z, refu.z c desfaz, a 
seu prazer, o que deveria ser a constituição da República. E então, 
constrangido e confrungido, sou levado a repetir: "o Brasil não mere
cin isso ... 

Ninguém tem o direito de fazer isso com a sua pátria. Ninguém. 
Por maiores e mais eminentes que tivessem sido os serviços presta· 
dos. brasileiro algum poderia fazer o que acaba de ser feito. Se 
alguém propusesse a Caxias que fizesse isso, ele, que nunca recuara 

diante do inimigo, haveria de recuar de horror, ele que, chefiando cm 
gabinete conservador, não se sentiu diminuído cm passar o poder a 
Sinimbu, para que este inaugurasse uma situação liberal. 

Os últimos fatos agridem a obra secular de adaptação do Brasil 
às instituições políticas do mundo civilizado. Em um instante, como 
se nada valesse, é apagado o esforço, por vezes penoso c gigantesco 
esforço de grandes brasileiros, de gerações, no sentido de aprimorar 
as instituições nacionais c afeiçoar o pais aos padrões adequados da 
civilização e da cultura. 

~tempo de mudar, Sr. Presidente. E esta é a chave deste discur· 
so· que, hoje inacabado, penso terminar amanhã. A advertência será 
inútil, como outras advertências, mas sinto que devo fazê-la c nela 
insistir.~ tempo de mudar. Para concluir recorro a essas palavras de 
Raul Pilla. -cm sua despedida da vida parlamentar: 

"sem ambições, que nunca tive, e sem ilusões, que já 
perdi, aqui deixo a minha advertência, por certo tão inútil 
como tantas outras, mas nem por isso menos imperativa:" 

Sr. Presidente,~ tempo de mudar. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

3• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1977 

A, dczcssete horas do dia vinte de abril de mil novecentos e 
setenta c sete, nu Sala de Reuniões atrás do Plenário, sob a prcsidên· 
cia do Sr. Senador Benjamim Farnh, e a presença dos Srs. Senadores 
Itamar Franco, Heitor Dias, Alexandre Costa e Augusto Franco, 
reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixam de compurecer por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Lenoir Vargns e Accioly Filho. 

É dispensada u leitura da Ata da reunião anterior, que em se· 
t:uida é dada como aprovada. 

Constante da pauta são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Sr. Senador Itamar Franco: 

Parecer favorúvc\ com Emenda ao Projeto de Lei do Senado n• 
213, de 1975, que "Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n• 
26, de 11 de setembro de 1975, que "altera disposições da legislação 
que regula o Programa de Integração Social- PJS c o Programa de 
Formuçuo do Patrimônio do Servidor Público- PASEP". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado, votando vencidos 
os Srs. Senadores Heitor Dias e Augusto Franco. 

Prosseguindo, cm cumprimento ao que preceitua o artigo 94, 
purúgrafo único, do Regimento Interno, o Sr. Senador Benjamim 
rarah passa a presidência ao Sr. Senador Heitor Dias, para que 
possa relatar favoravelmente, o Projeto de Lei do Senado n• 73, de 
1975, quc "Estabelece que os funcionários federais, estaduais c 
municipais, vinculados ao INPS, serilo aposcntados nas bases c 
condições c~tabclecidns no texto constitucional; e Requerimento n9 
334. de 1975, do Senador Franco Montoro, requerendo, com 
fundamento no arti~o 30, par!1grufo único, letra d du Constituição e 
no artigo 240 do Regimento Interno do Senado, sejam solicitadas 
informações ao Poder Executivo com a finalidade de instruir à 
tramitaçilo do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1975. 

Duruntl! a discussão o Sr. Presidente concede vista da matéria 
ao Sr. Senador 1\ugusto Franco. 

,\o rcar,r,umir a Presidência, o Sr. Senador Benjamim Furnh, 
l.!n,;crr:\ :1 '~·;ltllit':~l c, rarn cnnstar, cu, Sônia de Andrade Peixoto, 
1\s!;i··.ttnt~.; d:t C;··tili~:,:tn, l:1vrci a presente Ata que, lida c aprovada, 
Sl'r:'l ;,~,.~i!J:tt!a pdo i"'r~·sidcntl!, 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

4• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1977 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia cinco de maio de mil 
novecentos e setenta c sete, c, eventualmente, do Sr. Senador Ruy 
Carneiro, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Legislação 
Social, com a presença dos Srs. Senadores Accioly Filho, Nelson 
Carneiro, Ruy Santos, Lcnoir Vargas, Osircs Teixeira c Franco 
Montoro, na Sala "Clóvis Bevilácqua." 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Jarbas Passarinho, Lourival Baptista c Orestes Quércia, 

~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui
da, é dada como aprovada. 

Silo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres cons
tantes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Franco Montoro: 

Parecer favorável às Emendas de Plenário de n•s I, 2 com a 
Subemenda da CEC, 3, 4 c 5, ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 
1974, que "institui o estágio profissional e dá oulras providências;" c. 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1976, 
que "dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida nos 
trabalhadores na construçilo civil." 

Pelo Senador Ruy Santos: 

Parecer por audiência do Ministro do Trabalho sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 186, de 1976, que "acrescenta parágrafo no 
artigo 164 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943;" 

Parecer favorável, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Subemenda n• I·CLS que oferece aos 
Projetas de Lei do Senado n•s I 09, de 1976, que "acrescenta dispositi· 
vos à Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, que "cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Qulmicn, dispõe sobre o excrclcio da pro· 
fissão de qufmico, e dá outras providências;" c Projeto de Lei do 
Senado n• 112, de 1976, que acrescenta dispositivos à Lei n• 2.800, de 
18 de junho de 1956, que "cria os Conselhos Federal c Regionais de 
Qufmica, dispõe sobre o exercfcio da profissão de qulmico, c dá 
outras providências;" c pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
n•\19, de 1976, que açresccntn dispositivos à Lei n• 2.800, de 18 de 
junho de \956, que "cria os Conselhos Federal c Regionais de 

.i 
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Qulmica, dispõe sobre o excrcicio da profissão de qulmico c dá 
outras providências;" 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1974, 
que "altera a rcdnçuo do artigo 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho," tendo voto com restrições do Senador Accioly Filho e 
votos vencidos dos Senadores Nelson Carneiro c Ruy Carneiro; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1975, que 
"regulamenta a profissão de empregados de cdiflcios c dá outras pro
vidências," tendo votos vencidos dos Senadores Nelson Carneiro e 
Ruy Carneiro; 

Parecer contrário ao Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei 
do Senado n• 106, de 1975, que "estabelece o Programa de Refeição 
Básica para a população de baixa renda e dá outras providências", 
tendo votos vencidos dos Senadores Nelson Carneiro e Ruy 
Carneiro; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1975, 
que "acrescenta alinea ao nrt. 134 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, dispondo sobre a ausência do empregado ao trabalho"; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1975, 
que "altera a rcdação do art. I• da Lei n• 5.958, de lO de dezembro de 
1973, que dispõe sobre a rctroatividadc da opção pelo regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço"; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1975, 
que "estabelece novos padrões de remuneração profissional miníma 
dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, c dá outras 
providências"; 

Parecer contrário no Projeto de Lei do Senado n• 262; de 1975, 
que "altera a redução do§ I• do art. 832 da Consolidação das Leis do 
Trabalho", tendo votos com restrições dos Senadores Accioly Filho 
e Nelson Carneiro; c, 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 22, de 1976, 
que "assegura gratificação adicional de férias ao empregado que 
perceber remuncroçào inferior a dois salários mínimos rcgioni.lis", 
tendo voto com restrições do Senador Nelson Carneiro. 

Pelo Senador Accloly Filho: 

Parecer favorável ao projeto, na forma do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Legislação Social, relatando o vencido, 
Senador Ruy Santos, que emitiu parecer contr{lrio ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 170, de 1974, que "dispõe sobre o exercício da 
profissão de motorista de táxi e dá outras providências". 

A presidência determinou o adiamento da apreciação dos 
pareceres dos Relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de 
Lei do Senado n• 14, de 1974; Projeto de Lei do Senado n• 162, de 
1974; Projeto de Lei do Senado n• 191, de 1976: Projeto de Lei do 
Senado n• 4, de 1974; Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975; 
Projeto de Lei do Senado n• 245, de 1975; Projeto de Lei do Senado 
n• 96, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1976; Projeto de 
Lei do Senado n' 60, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 117, de 
1976. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 
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'MESA 

Pre1idonta, 3'·Secretário: 

LIDIIANCA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

LI der 

Petr6nlo Portollo (ARENA - PI) Henrique do Lo Rocque (ARENA -MA) 

Eurico Rezende 
Vice·llderes 
Heitor Dias 

Helvldio Nunes 

l9·Vico·Prosidento, 
Jos6 Sorney 
MoHos Le6o 

Jo>o Lindoso (ARENA- AM) 49-Soc:rotáriol Osires Teixeira 

~c note Fronco (ARENA- PA) 
Paulo Guerra 

Soldonha Dorzi 
Virgilio Tóvora 2'·Vico·Prosidento: 

. Amaral Peixoto (MOB - RJ) 

· Suplonlos de Secretário, 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDAMINOIIA 

Lide r 
1•·Socrototloo 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2'·Secrctório, 

Mouro Bcnovidos (MOB -·CE) 

Altcvir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MOB- PB) 

Otoir Bccker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·llderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

Lázaro Borboza 
Danton Jobim 

COMISSCriS . 

Oirotoro José Sacros do Oliveira Filho 

Local. Anexo 11- T6rroo 

Telefones, 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 o 257 

A) SIRVIÇO DI COMISSCIS PIIMANaNTU 

Chefe, Clóudio Carlos Rodrigull Costa 

Locolr Anexo 11- Térreo 

Telefone, 25·8505- Romais301 e 313 

COMISSAO DI AGRICULTUilA.- (CA) 
" ' ' 

ntular•• 

1. Otolr Bccker 

2. Benedito Ferretiro 

3. ltollvio Coelho 

4. Paulo Guer"ra 

S. Vo~concolos Torras 

1. Agenor Maria 

2. Roborto Saturnino 

(7 membros) 

COMPOSIÇ!<O 

Presldo.nto, A~ono; Mario 

Vlco•Prosldontoo Otolr '*kor 

ARENA 

MOB 

Suphan?on 

l. Dlnarto Mariz 

2. Saldanha Dorzl 

3, MattosloOo 

1. Adalberto Seno 

2. Evolóslo Vloiro 

Assistunto, Clciudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais ~01 o 313 

it~·l•,, ·:·: 1 .... ,..!:,·f"liros,às10130horas 

J..Jr:r I· ·.Clóvis Bovilcict"'nn"- AnoxG :; - f;cmal 623 

C OMISSA O DE ASSUNTOS RIGIONAIS- CAR 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Corrt:iro 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

1. Heitor Dias t, Soldonho Derzi 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 

2. José Sarney 
3. Otair Becker 

4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelésio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvon Rocha 

Assistente:lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terços-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

C OMISSA O DE CONSTITUIÇlO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(1 5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
l9·Vice·Presidente: Accioly Filho 
29·Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titulare• 

t. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezando 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltallvio Coelho 
9, Oito Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 
5. Orestes Quórcla 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1 , Mattos Leão 
2. Lena ir Vergas 
3, Arnon de Mollo 
4, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2. Lázaro Barbozo 
3. Ruy Carneiro 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandào- Ramal 305 
Reuniões: Quartas·felras, OslO:OO horas 
local! Sala "Clóvis Bevilócqua"- AneKo 11- Ramal 623 
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

Titular•• 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinlleiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Den::i 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1, Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Wilson Gonçalves 

Vice·Presidentez Ruy Carneiro 

Suplanta• 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

MOB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: RonaldO Pacheco do Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às•l 0:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Tltulareo 

1. Milton Cobrai 

2. Arnon de Me/lo 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6, Vasconcelos Torres 

7. Dinarto Mariz 

S. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Froire 

3, Roberto Saturnino 

Suplantai 
ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jose Sarney 

4. Domlcio Gondim 

5. Jarbas Passarinhe 

MOB 

1. Agonor Mario 

2. Orestes Quércia 

Assistento1 Daniel Reis do Souza- Ramal 675 

Reunlàtn1 Quortas·foiras, às 10130 horas 

locoh Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 
(9 membros) 

Titulara o 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÃO, 

Presidente: João Colmon 

Vice·Presidente1, Evelásio Vieira 

Suplantai 
ARENA 

1. Helvidio Nunes 
2. Gusta~o Capanemo 2. Ruy Santos 
3. João Colmon 3. Arnon de Mello 
4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 
S. Jarbas Passarinho 

, 6. Cattete Pinheiro 

MOB. 
1. Evelcisio Vieira 1. Franco Montara 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Ado/berto Sena 

Assistente: Cleide Mario 8, F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 Moras 

local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSAO DE FINANÇAS- (CFj 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossord 

Vice·Presidente: Oomício Gondim 

Titular ao 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

i. Domicio Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tcivora 

12. Mogolhàes Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramol676 

Reuniões: Quintos·feiras, às 9100 horas 

Suplantas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, lourivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomord 

6. José Sarney 

7. Sa/donha Oerzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local1 Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623 
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COMISSAO Dm ~EGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

tlresidente: Jessé Freire 
Vi ce-Presidente: Orestes Quórcia 

Tltulcr111o Suplente• 
ARENA 

1. Jessó Freire 1. Braga Junior 
2. Ruy Santos 2. Virgílio Távora 
3. lenoir Vergas 3, Osircs Teixeira 
4. Jarbas Passarinho 4. Comício Gondim 
S. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quórcia 2. Ruy Carneira 
3. Nelson Carneiro 

Assistente' Daniel Reis do Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexa 11 - Ramal 623 

COMISSAO DI MINAS E ~NERGIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Milton Cobrol 
2. Comício Gondim 
3. Arnon de Mollo 
4. luiz Cavalcante 
5. Jorbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Prosidente: luiz Cavalcante 

Suplontea 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3, Virgílio Távora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Localz Sola "Clóvis Bevilócqua" -Anexo 11- Romal623 

Titular•• 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto Lehmann 
3. Soldonho Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adolborto Sono 

COMISSlO DI RIDAÇAO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice·Presidente: Helvldio Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon do Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal·134 
Reuniões r Ouintas·feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DE RELAÇOES E.li:TERIORIS- (CRI) 
(15 membros) 

11tular•• 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Magalhàcs Pinto 

19·Vice·Presidente: Saldanha Derzi 

29·Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Suplontoo 
ARENA 

1. Magalhães Pinto 1. Accioly Filho 
2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4, Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Soldonha Derzi 

7. José Sarney 

B. Joóo Calmon 

9. Augusto Franco 

10. OHo Lehmonn 

I. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

MDB 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4, Oomício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brosscrd 

3, Roberto Saturnino 

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titular•• 

1. Altevir Lcol 

2. Ruy Santos 

3, Catteti'J Pinheiro 

COMISSAO DE SAUDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltallvio Coelho 

3, Osiros Teixeira 
4. Faur.to Castelo·Branco 

S. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sono 1. Benjamim Faroh 
2. Gilvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

As5istentor Lôda Ferreira da Rocha- Ramal 312 

Reuniões: Quintas·feiras, às 11t00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente1 Milton Cabral 
Vice·Presidenfet Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

2. Vasconcelos Torres 
1, Alexandre Costa 
2, Braga Junlor 

3. Virgilio Tóvoro 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Seno 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Faran 2. Dirceu Cardoso 

Assisrenfet Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniêtest Quartas·feiras, Cs 9t00 horas 
Local! Sala "Rui Barbosa"- AneKo 11- Ramais621 e 716 

COMISSAO DI SIR VIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. lena ir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Benjamim Fora h 
Vice-Prosidenh~h Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Supl•~t•• 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leão 

1. Oanton Jobim 
2, Ldzaro Barboza 

Assistente; Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões; Quintas·feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇOIS 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidontc; Lourival Baptista 
Vico·Pres'1dente1 Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
A. Lourival Baptista 
A. Mattos Leão 

1. Evandro Carreiro 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Offo lehmann 
2, Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente; Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Terços·fciras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

D) SERVIÇO D! COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
E DI INQUIRITO 

Comluõea Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro · 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefono: 25·8505- Romol 303 
1) Comissões Temporários paro Projetas do Congresso Nacional 
2} ·Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3} Comissões Especiais e de Inquérito, c 
A) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67A; 
Alfeu de OliYoiro - Ramal 674: Cleide Mario B. F. Cruz - Romol 598: 
Mauro Lopes de Só- Ramol310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10:00 

10:30 

HORAS 

09:00 

10:00 

10:30 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L AS ASSISTENTE HORAS QU!!ITA S A L A S ASSISTENTE 

C.T 
RUY BARBOSA RONALOO 09:00 c.F. 

CLOVIS DEVIL\CQUA 
CruiDIDO 

Ramau - 621 e 716 Rucu.l. .. 623 

C.A.R. CLOVIS BEVIL.ICQUA LEDA 09:30 c.s.r.c. RUY DARDOSA SONIA 
Ramal • 623 Rumn1 n - 621 o 7ló 

c.A. CLOVIS BEVIL.ICQUA CLAUDIO C.E.C, CLOVIS DEVII..ICQUA CLEIDE 
Ramal • 623 COSTA 10:00 

Rmt~l - 623 

QUARrA SALAS 
c.D.P. RUY DARBOS;'1 RONALOO 

ASSISTENTE Rumal~ - 62l o 716 

c.s.N RUY BARDOSA LEDA 10:30 C.M.E. CLOVIS DEVIL.ICQUA RONALDO 
Rnma.lB - 62l e ';':6 Hamo.l - 623 

c.c.J, CLOVIS BEVIL.IC~UA MARIA c.L.:3, C!.OVIS BEVILACQUA DANIEL 
RUIDQ1 - 623 ~LENA 11:00 

Rumal - 623 

C.R.E, RUY BARBOSA CANDIOO c.s. RUY DARD03A LEDA 
Rnmnia .. 621 o 716 Rut::IJ.lO - 621 ll 716 

a.B. RUY BARBOSA DANIEL 12:00 c.n. CLOVIS DEVILIICQUA MARIA 

RtUIIQ.lP .. 621 o 716 RW\1111 - 623 CARMEM 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SeçAo li 

ANO XXXII- N9 039 QUINTA-FEIRA, ll DE MAIO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrô

nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 36, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.!!11, de 28 de dezembro de 1!116, que alten a reda· 
ção do ardgo 19 do Decreto-lei n9 343, de 28 de dezembro de 1967. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.511, de 28 de dezembro de 1976, que altera a 
redação do artigo 19 do Decreto-lei n9 343, de 28 de dezembro de 1967. 

·i Senado Federal, em li de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 37, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.!ll, de 1 de fevereiro de 1977, que concede lsençio 
dos impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados aos bens destinados a projetas 
prioritários em execução no setor de energia elétrlca, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 i .522, de 2 de fevereiro de 1977, que·conced,e isen
ç~o dos impostos de Importação e sobre Produt<'s Industrializados aos bens destinados a projetas prioritá
rios cm cxecuç~o no selo r de energia el~trica, e dá outras providências. 

Senado Federal, cm li de maío de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente, 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATADASC•SESSÃO, EM 11 DE MAIO DEI977 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.1.1- Mensqens do Senhor Presidente da Repúllllca 

De agradecimento de comunicações: 
N• 83/77 (n• 138/77, na origem), referente à deliberação do 

Congresso Nacional sobre o veto aposto ao Projeto de Lei do 
Senado n• 235, de 1976; 

N• 84/77 (n• 139/77. na origem), referente à remessa de 
autógrafos dos Decretos Legislativos n•s li a 26, de 1977-CN; c 

N• 85/77 (n• 144/77, na origem), referente à remessa de 
autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 8 a I O, de 1977-CN. 

1.2.2- O lido do Sr. I •...sec:ret,rlo da Cimara doa Deputadoa 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 

projeto: 
- Projeto de Decreto Legislativo n• 13/77 (n' 79 f76, na 

Câmara dos Deputados), que aprova as Contas do Presidente da 
República. relativas ao exerci cio de 1975. 

1.1.3 - Pareceres 

Referente.r às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 173/74, que dã nova redução 

ao§ I• do art. 66 da Lei n• 4. 728, de 14 de julho de 1965, que disci· 
plina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu 
desenvolvimento. (Redaçüo final.) 

- Projeto de Lei do Senado n• 78/74, que altera a redução 
do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n• 114/75, que acrescenta 
alínea ao artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
dispondo sobre ausência do empregado ao trabalho. 

1.2.4- Comunh:açõn da Presidência 

- Prazo para o(e,·ecimento de emendas ao Projeto de Decre· 
to Legislativo n• 13/77,lido no Expediente. 

- Convocaçüo 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- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 78/77. de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dá nova redução aos itens do§ 3• 
do art. I O da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

1.2.6- Requerimentos 

N• 117/77, de autoria do Sr. Senador Osires Teixeira, 
solicitando u trunscriçüo, nos Anuis do Senado Federal, do 
discurso pronunciado pelo Deputudo Antônio Morimoto na 
solenidade de posse de Delegado da ADESG cm Brasília: 

N• 118/77, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista 
e Ruy Santos, solicitando a transcriçüo, nos Anuis do Senado 
Federal, do discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Pre· 
sidcnte da República, General Ernesto Geisel, ontem, no Clube 
Naval. apradccendo a homcnagcrll que lhe foi prestada pelo 
Corpo Diplomático, bem como o do Núncio Apostólico. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENA DO/I NELSON C ti RNEIRO- A liberdade de lm· 
prensa. 

S/:'N,.J/JOR 11/:"NJA MIM FA R Ali - Extinção, anunciada 
('Hlr úr~ii<l da Imprensa carioc:1, da scçào do Colégio Pt:dro II que 
funciona 11<1 Tijuca, 

SENtiDOR OSIRES TEIXEIRA - Maior rapidez no 
processo de liberaçüo dos recursos destinados ao municfpio 
brasileiro. Apelo ao Senhor Presidente da República e ao Prc· 
sidente do INCRA, a respeito do critério de cálculo da cota-parte 
do Imposto Territorial Rurai-ITR, destinada ao municfpio. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n•75/77. dosSrs. Senadores Lourival Bap
tista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena· 
do Federal, do discurso proferido pelo General Fritz de Azevedo 
Manso, Chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 19 de abril 
de 1977.- Apro•ado. 

- Projeto de Lei do Senado n• 12/76, do Sr. Senador Fran
co Montoro, que eleva o valor de benefícios mínimos a cargo do 
INPS, dando nova redaçüo ao§ 5• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973. (Apreciaçüo preliminar da constitucionalidade 
e juridicidade). Votaçio adiada pura a sessão do dia 10 de junho 
próximo, nos termos do Requerimento n• 119/77, e após usar da 
palavra o Sr. Senador Franco Montoro. 

- Projeto de Lei da Cámara n• 56/76 (n• 52-B/75, na Casa 
de origem), que altera o parágrafo único do art. 566 da 
Consolidaçüo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n• 5.452, de IY de maio de 1943. Dlacuuio encerrada, ficando sua 
votação adiada para reexame das Comissões de Legislação Social 
e de Serviço Público Civil, nos termos do Requerimento n• 
120/77. e usarem da palavra os Srs. Senadores Nelson Carneiro, 
Hclvídio Nunes c Franco Montoro. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 26/76 (n• 63-A/76, na 
Cámara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, e suas subsidiárias 
PETROBRÃS Química S.A.- PETROQUISA, PETROBRÃS 
Distribuidora S.A.: PETROBRÃS Internacional S.A. -
BRASPETRO, c Companhiu de Petróleo da Amazônia -
COPAM, relativas ao exercício de 1972. Apro.,do. À Comissão 
de Rcdaç1ro. 

- Projeto de Lei do Senado n• 71 f76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a dispensa de apresentaçüo de 
utcstado de vidu, para cft!ito de recebimento de proventos, por 
parte dos aposentados de qualquer sistema. Apro .. do, em segun
do turno. Ã Cilmara dos Deputados. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES QU~RCitl -Importância da parti· 
cipaçfto popular nos destinos nacionais. Aníilise du atuação dos 
tccnocnttas na claborucào do modelo econõmico brasileiro. 

SENtiDOR MILTON CtiBRAL- A elevada tuxaçüo de 
juros na concessão de finnnciumcnto, como fator do cndivj .. 
damcnto empresarial. Açào desenvolvida ~elo Governo Federal, 
com visl:1s ü capitalização da empresa privadn nacional. 

SloNMJOR JESS~ FREIRE - Transmitindo ao Sr. 
Ministro do Interior, apelo formulado pela Assembléia Legislati
va do Estado do Rio Grande do Norte, no que tange ao discipli
numento da abcrturu das comportas de barragem loculizadu ·no 
Municipio de Poço Branco- RN. 

SENMJOIII.OURIVAJ. IIAI'TIST,.I- Lançamento, pelo 
Ministério da Educação c Cultura, da Colcçào da Llngua Portu· 
gucsa, 
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Sh'NA DOR !TA LfV/0 COEL/10- Considerações sobre o 
desmembramento d<> Estado de Mato Grosso, 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 55• SESSÃO, EM Jl DE MAIO DE 1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Discursos do Expediente 

S/:'Nt!DOR V/RG{/.10 Tl VORtl, como Líder da Maioria 
- Comunicaçüo h Casa de Resolução aprovada pelo Conselho 
Monctúrio Nucional, referente i1 dccrctaçii.o de intervenção em 
empresas do Grupo União de Empresas Brasileiras- UEB. 

S/:'Nti!JOR FRtl NCO MONTORO, como Li der da Mi oe
ria -lmporti1ncia da comunicaçi1o feita ao Senado pelo Senador 
Virgílio Túvora c seus rcncxo!i n;.1 vida econômico-financeira do 
Po.1is. Necessidade di! criaçfio de umu CPI para o sistcmu financei
ro nacional. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 79/77, de autoria do Sr. 
Scmtdllr Frunco Montara. que determina a aplicução mínima de 
20% da rendu liquida da Loteria Esportiva nos municípios de 
proccdêncin da receita. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 67/77 (n• 107/77, na origem) pela qual o Senhor 
Presidente du República submete ao Senado Federal a escolha do 
Sr. Ronald Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplom:l!u, pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Governo do Japão. Apreciado em selllio ~ecreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR. 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 
28-4-77 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N• 2, de 1977. 

5- CONSULTORIA-GERAL 
-Parecer n• 37, de 1977. 

6-ATASDECOMISSOES 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

A TA DA S4• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. JOSE LINDOSO E AMARAL PEIXOTO 

;IS N l/ORAS E JO MINUTOS, ACHtiM-SE PRESENTES 
OS SRS. SliNti/JORES: 

José Guiomurd- Braga Júnior- José Lindoso- Cattete Pi
nheir<> - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de la 
Rocyue- José Sarney- Hclvidio Nunes- Virgílio Távora- Wil
son Gonc~llvcs- Agcnor Maria- Dinurtc Mariz- Jcssí: Freire
Domicio Gondim- Ruy Carneiro- Teotônio Vilela - Lourival 
Baptist:J- !·leitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico 
Rczende- João Calmon- Amurai Peixoto - Roberto Saturnino 
- Benjamim l'urall- Danton Jobim - Nelson Carneiro- Itamar 
l:ram:u- Mottmlhfics Pinto- Franco Montara- Orestes Quérciu 
- Otto Lehnwnn - Osires Teixeira - ltulivio Coelho - Mendes 
C'unule- Accioly Filho - Evelúsio Viciru- Otair Beeker- Paulo 
Hross:trd. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lista de presença 
aousa o comparecimento dt: 40 Srs. Senadores. Havendo número 
rl!gimcnt:li, Ucdaro abcrtu :1 sessão. 

O Sr. /1'-Sc~r~t:"trio vui proccdcr U leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunlcaçilo: 

N•' XJ/77 (n'' 1.1Sf77, na origem), de 9 do corrente, referente à 
delibcrar;:'io do Congresso Nm:ional sobre o Veto uposto ao Projeto 
de Lei do Senado nl' :!JS, de 1976: 

Nl' H4/77 (n' 139/77. na origem}, de 9 do corrente, referente à 
remessa de autógrafos dos Decretos legislativos n•s li a 26, de 1977-
CN; 

N•' 85/77 (n' 144/77, na origem), de 10 do corrente, referente à 
remessa de autógrufos dos Decretos legislativos n•s 8 a lO, de 1977-
CN. 

OFICIO 
Do Sr. 1•-Secmário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

rt•t•i.\'titJ do St•nado awôgrafodo seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•IJ, DE 1977 
(N• 79/76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as Contas do Prtlldente da Repdbllea, relad'u ao 
exercício de 1975, 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. I<' São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presi
dente da República, relativas ao exercício financeiro de 1975, na 
l'orma dos arts.44, item VIII, e 81, item XX, da Emenda Constitucio
nal n•' I, de 17 de outubro de 1969, com ressalvas aos valores 
lançados i1 Conta "DespeS!IS Impugnadas", dependentes de 
verilicaçào linul pelo Tribunal deCantas da Uniilo. 

Art. 2<' Os diversos responsáveis da Administraçilo Dircta c 
lndirew, <Jue n:io apresentaram ao Tribunal de Contas da Uniilo os 
halunços anuais referentes ao exerdcio de 1975, no prazo estabele
cido pelo Decreto n<• 71.660, de 4 dcjanciro de 1973, ficam sujeitos às 
penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei n• 199, de 25 de feve
reiro de 1%7, c Resoluções duqucle Tribunal. 
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Arl. JY O Tribunal de Contas da Uniüo tomará as providên
cias cabíveis pura a llplicaç~o das sanções a que se refere o artigo 
unterior. 

Art. 4<' Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da 
sul! publicação. 

MENSAGEM No 39, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em cumprimento l!O disposto no art. 29, caput, combinado com 

o art. H I, inciso XX, da Constituiçüo, com a nova redaç~o que lhes 
deu a Emenda Constitucional no 3, de 15 de junho de 1972, tenho a 
honra de encaminhar ao exame de Vossas Excelências os volumes 
anexos, que compreendem as contas do Governo da União relativas 
ao exercício de 1975. 

Em obediência, ainda, ao disposto no art. 29 e seus§§ I o e 2o do 
Decreto-lei no 199, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe quanto à 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, submeto também a 
Vossas Excelências o Relatório da lnspetoria-Geral de Finanças do 
Ministério da Fazenda sobre a execuçüo do orçamento e a situação 
da administràçüo nnanceira federal. 

Brasília, em 4 de março de 1976.- Ernesto GeiJel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 69, DE 25 DE FEVEREIRO 
DE 1976, DO MINISTjÕRIO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência os Balanços-Gerais da União relativos ao exercíçio de 
1975, além do Relatório da I nspetoria-Geral de Finanças desta Secre
taria de Estado, que trata sobre a execução orçamentária e a situação 
da administraçüo nnanceira federal. 

Os documentos em apreço expressam a prestação de contas ao 
Congresso Nacional, a que está obrigado o Presidente da República, 
de conformidade com os dispositivos constitucionais, a seguir men
cionados: 

"Arl. 29. O Congresso Nacional reunir-se-á, anual
mente, na Capital da União, de lO de março a 30 de junho e 
de IOde agosto a 5 de dezembro." 

"Art. MI. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

XX- prestar anualmente ao Congresso Nacional, 
dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legisla
tiva, us contas relativas ao ano anterior." 

O Decreto-lei no 199, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe 
quanto à Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, estabelece, 
a seu turno: 

"Art. 29. O Tribunal durá parecer prévio, cm 60 (ses
senta) dias, contados da data da entrega, sobre as contas que 
o Presidente d:~ República, no prazo constitucional, deverá 
prcstur anualmente ao Congresso Nacional. 

§ I• As contas do Presidente da República deverão ser 
entregues :~o Congresso Nacional até o dia 30 de abril do ano 
seguinte, devendo o Tribunal de Contas ser informado do 
cumprimento ou nua dessa determinação constitucional. 

§ 2• As contas consistirão dos balanços gerais da 
Uniilo c do Relatório da lnspetoria-Gerul de Finanças do 
Ministério da Fazenda sobre a execução do orçamento e a 
situuçUo du administração linuncc:ira federal," 

Cumpre ressaltar, nestu oportunidade, que u rccomcnduçilo 
dcss:~ Prcsidéncia - expressa no Aviso-Circular no 822, de 10 de 
setembro de 1975, do Excclentissimo Senhor Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil - foi cumprida, graças aos csrorços envidados e o 
pleno êxito ulcunçudo por todos os Órguos integrantes do Sistema. 

Submeto a Vossa Excelência, outrossim, minutas dos cxpedicn· 
tes u serem dirigidos uo Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas 
da Unii'io, comunicando o cumprimento dils disposições legais, 

Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais prorundo respeito.- MArio Henrique Slmon
sen, Ministro da Fazenda. 

AVISO NY45-GP/76-7-5-76 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Ci:lio de Oliveira Borja 
DD.I'residentc da C.imaru dos Deputados 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Tribunal 
de Contas da Unit10, cm Scssüo Especial realizada nesta data, aco
lhendo proposta do Senhor Ministro Glauco Antônio Lessa de 
Abreu c Silva, Relator das contas prestadas pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, relativas ao excrclcio de 1975, resol
veu emitir Parecer fuvonívcl à sua aprovação, bem como apresentar 
o Relatório do citudo exercício financeiro. 

2. Ao encaminhar a Vossa Excelénciu o Parecer e o Relatório 
referidos, restituo os Balanços-Gerais da União, em seis volumes, c 
os Relatórios d" lnspetoriu-Geral de Finanças do Ministério da Fa
zenda: a) atividadcs administrativas, em um volume; e b) a çxe
cuçilo do orçamento c a situação da administração financeira fe
dcrul, enviados a este Tribunal com o expediente no 48, de II de 
março de 1976, para seu pronunciamento, nos termos do artigo 70, 
* 2·~. ln fine, da Emenda Constitucional no I, de 17 de outubro de 
1969. 

l Aprnz-mc comunicar, ainda, a Vossa Excelência que, logo 
seja aprovada a Ata da referida sessão, sob o no 30, dela serâ 
remetido a essa Casa um exemplar devidamente autenticado por esta 
Presidência. 

Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de alto apreço e 
elevada considerução.- Waaner Estellta Campo1, Presidente. 

AVISO N•64-GPf76- 27 de maio de 1976 

A Sua Excelência o Senhor Deputado 
Doutor Célio de Oliveira Borju 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente: 

Apraz-me trnnsmitir a Vossa Excelência cópia do Aviso no 217, 
de 21 do corrente, cm que o Senhor Ministro da Fazenda, à vista da 
menção da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patri
mónio da Uniüo entre os Órgãos que enviaram seus Balanços em 
1974 c deixarnm de o fazer em 1975, constante de folhas 118 do Rela
tório sobre as Contas do Governo, relativas a esse exercício, comu .. 
nica que 

"aquela Superintendência, a partir da vigência do Decreto no 
76.0KS, de 6 de agosto de 1975, segundo seu urtigo 32, passou 
a denominar-se Coordenadoria das Empresas Incorporadas 
ao Património Nacional (CEIPN), passando a constar, desde 
então, na cstruturn búsica do Ministério como Órgão Central 
de Dircção Superior de Atividadc Especinca e incorporando 
seus registras contl1bds na administrução diretu - conta 
"Fundos e Progrumus Especiais", como "Fundo Especial de 
Administrnciio das Empresas Incorporadas", de acordo com 
o que cstatui o art. JS do Decreto no 76.085, de 6 de agosto de 
1975, ji1 citado". 

~ Renovou Vossa Excelência, meus protestos de elevudn estima e 
distinta consideração. - Glauco Lessa de Abreu e Silva, Vice-Prcsi
dcnte no Exercício du Presidênciu. 

AVISO N<• 217- Em 21 de maio de 1976 

A Sua Excelência o Senhor Ministro Glauco Lcssa de Abreu e Silva 
Tribunal de Contas da União 

Senhor Ministro: 

O Relatório do Tribunal de Contas da União sobre us contas do 
Excch:ntíssimo St:nhor Presidente du República, relativas uo t:xcr-
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cicio de 1'!75, aponta, li folha 118, entre os órgãos que enviaram seus 
Balanços cm 1974 c deixaram de o fazer em 1975, a Superintendência 
d:~s Emprcs:ts lncorporadoras ao Patrimônio da União. 

Cahc-mc, entretanto, esclarecer a V. Ex• que aquela Supcrintcn· 
dcncia. a partir da vigcncia do Decreto n• 76,085, de 6 de agosto de 
!97), segundo seu ~artigo 32, passou a denominar-se Coordena~oria 
das Empresas ln'corporadas ao Património Nacional (CEIPN), pas· 
sando :1 constar, desde entiio, nn estrutura básica do Ministério 
como Órgão Central de Dircçiio Superior de Atividade Espcc!nca c 
in~:orponuH.Io seus rcgistros contúbcis na administração direta -
corlla "FurH.hls c Programas Especiais", como "Fundo Especial de 
1\dministrw.;:ao das Emnresas Incorporadas", de acordo com o que 
esta tu i o art. 35 do Decreto n' 76.085, de 6 de agosto de 1975, já 
citado. 

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe protestos de alta es· 
ti ma c consideração.- Mário Henrique Slmon~en, Ministro da Fa· 
zendu. 

P.-\RECER 

O Trihunal de Contas da União, tendo cm vista o disposto no 
art. 70, § 2• da Constituição, e 

Considerados os Balanços Gerais da União c análises das rcspcc· 
tivas contas que espelham satisfatoriamente as operações orçamentá· 
rias, nnancciras c patrimoniais realizadas no cxcrcicio de 1975 
(Relatório-Balanços-Os. 55, 62 e 96), 

Consideradas as despesas além do crédito, no montante de 
CrS 61.237.774,08 (sessenta e um milhões, duzentos e trinta e sete 
mil, setecentos c setenta c quatro cruzeiros e oito centavos), conta
bilizadas como responsabilidade dos respectivos ordenadores, de 
acordo com a Circular n• 6, de 1969, da lnspctorin-Geral de Finan· 
c:~s do Ministério da Fazenda, até julgamento nnal desta Corte 
(Relatório-Despesas Impugnadas· Os. 87), 

Considerado o supera>it de caixa da ordem de 
CrS 73.400,000,00 (setenta e três milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros), alcançado sem prejuízo da execução do planejamcnto 
governamental (Relatório-Desempenho de Caixa do Tesouro • Os. 
93), e 

Considerados os srgnrricativos resuhudos econômicos e finan
ceiros obtidos cm conscqUcncia dos Planos do Governo obedecidos 
na medida do possível (Relatório-Desempenho da Economia c Atua
ção Governamental- Os. 121), 

(: U~.: parcr.::r.:r que sejam aprovadas as contas do exercício de 
1975, encaminhadas pelo PreSidente da República ao Congresso 
Nacional. 

Tribunal de Contas, Sala das Sessões, em 7 de maio de 1976.
Wagner Estellta Campos, Presidente - Giauco Los .. de Abreu e 
Silva, Ministrn-Rclator- Lulz Octa>lo Gallottl, Ministro- Ewald 
Sizcnando Pinheiro. Ministro - Bento José Buaarln, Ministro 
Freitas Covalcantl, Ministro - Baptista Ramos, Ministro -
Jurandyr Coelho de Souza e Oliveira, Ministro. 

·PARECERES 

PARECER N•l81, DE 1977 
Da Comissão de Rcd•çiio 

Red•ção final do Projeto de Lei do Senado n• 173, de 
1974. 

Relator: Senador Helvidlo Nunes 

A Comissão apresenta a redução finul do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 173, de 1974, que dá nova redução ao § I' do urt. 66 du Lei 
n<• 4.72H, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais 
c estabelece mc:didns pnru o seu desenvolvimento. 

Sala das Comissões, II de maio de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Helvidlo Nunes, Relutar- Saldanh• Dcrzl. 
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ANEXO AO PARECER N• 181, DE 1977 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 173, de 
1974, que dá nova rcdaçio ao§ I• do art. 66 da Lei n• 4.728, de 
14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais e esta· 
bclece medidas para o oeu dcoenvolvlmento, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O§ I• do art. 66 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, 
alterado pelo Decreto-lei n• 911, de I• de outubro de 1969, passa a 
vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 66 ....................................... . 
§ I' A al[enação fiduciãria somente se prova por escrito 

e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o 
seu valor, será, obrigatoriamente, arquivado, por cópia ou 
micromme, no Registro de Títulos e Documentos do domicí
lio das partes contratantes, sob pena de não valer contra 
terceiros, e contará, além de outros dados, os seguintes:" 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

PARECERES N•S 182 E 183, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 78, de 1974, que 
"altera a redução do art. 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

PARECER N• 182, DE 1977 , 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Mattos Leio 

Visando à alteração do art. 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, o ilustre Senador Nelson Carneiro submete à apreciação 
do Senado Federal o projeto de lei em exame, cujo art. I• dá àquele 
dispositivo consolidado a seguinte redução: 

"Art. 449. Os direitos oriundos da existência do contra
to de trabalho subsistiriio em caso de falência, concordata, 
dissolução, fechamento ou desaparecimento da empresa, 
assumindo seus dirctores c membros do conselho fiscal, efcti· 
vos c suplentes, responsabilidade solidária pelo pagamento 
de quaisquer créditos deles resultantes." 

2. Atualmcnte, o aludido dispositivo, mais conciso, está redigi· 
do da forma seguinte: 

"Art. 449. Os direitos oriundos da existência do contra
to de trabalho subsistirão cm caso de falência, concordata ou 
dissolução da empresa." 

3. Confrontadas as duas relações, vê-se, claramente, que o texto 
atual, dizendo, aparentemente, menos, tem muito maior abrangência. 

4. Com efeito, se a CLT, na redução atuai, diz que os direitos 
oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão- c note· 
~c que a expressão é taxativa e sem ressalvas- em caso de falência, 
càncordata ou dissolução de empresa, a sua amplitude ó total, não dis
tinguindo entre tipos de empresa, indiYiduais ou coletivus, com ou 
sem diretoriu, com ou sem conselho fiscal. Ademais, assim fazendo, 
em boa técnica, o texto em vigor dcixu que a apuração de responsa
bilidade e de seus efeitos se faça nu forma de cudu legislaçtlo (trabu
lhistu, falimentur, tributária. comercial, etc), sem necessidade de 
muiorcs cspecializuções. 

5. Ora, à luz desse exame, vê-se que o projeto cm estudo, não 
obstante os elevados propósitos que inspirurnm seu uutor - aliás 
enfatizados nu justificação -, longe de melhorar o texto cm vtgor, 
tornurú equivoca a suu uplicuçilo. 
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6. Assim, embora constitucional c jurfdico, somos contrário à 
proposição por considerá-la inconveniente quanto no mérito. 

Sala das Comissões, li de setembro de 1974.- Daniel Krleger, 
Presidente- Mattos Leão, Relator- Heitor Dias- Carlos Llnden· 
berg- Wilson Gonçalves - Gustavo Capanema - ltallvlo Coelho -
José Sarncy. · 

PARECER N• 183, DE 1977 
Da Comlssio de Lealslaçio Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

1. Em agosto de 1974, o nobre Senador Nelson Carneiro apre
sentou um Projeto de Lei, que tomou o n• 78, alterando a redação do 
art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho, que pretende passe a 
ter a seguinte rcdação: 

"Arl. 449. Os direitos oriundos da existência do contra
to de trabalho subsistirão cm caso de falência, concordata, 
dissolução, fechamento ou desaparecimento da empresa, 
assumindo seus diretores c membros do conselho fiscal, cfeti
vos e suplentes, responsabilidade solidária pelo pagamento 
de quaisquer créditos deles resultantes." 

E diz na sua justificação: 

"Assim, inobstantc o disposto no artigo de lei atrás ci
tado, não raro é ficarem os empregados a ver navios, quando 
ocorrem casos de falê:ncia, concordata, dissolução, fechamen
to ou desaparecimento da empresa à qual prestavam seus 
serviços. 

A responsabilização solidária dos dirctorcs c membros 
do conselho fiscal das empresas, máxime quando ocorre 
qualquer daquelas circunstâncias, parece-nos uma necessida
de. Afinal, se tais pessoas já podem ser responsabilizadas civil 
c criminalmente por sua atuaçilo à frente da empresa, por que 
niio fazê-lo também em matéria trabalhista?" 

2. Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, foi con
siderado constitucional c jurídico, mas contrário quanto ao mérito 
"por considerá-lo inconveniente". E diz o Relator Mattos Leão: 

"Com efeito, se a CL T, na rcdação atual, diz que os 
direitos oriundos da existência do contrato de trabalho 
subsistirão- c note-se que a expressão é taxativa c sem res
salvas - em caso de falê:ncia, concordata ou dissolução de 
empresa, a sua amplitude é total, não distinguindo entre tipos 
de empresa, individuais ou colctivas, com ou sem dirctoria, 
com ou sem conselho fiscal. Ademais, assim fazendo, em boa 
técnica, o texto em vigor deixa que a apuração de responsabi
lidade e de seus efeitos, se faça na forma de cada legislação 
(trabalhista, falimentar, tributária, comercial, etc), sem neces
sidade de maiores especializações," 

3. Finda a legislatura porém, o projeto foi arquivado e desar
quivado, mediante o requerimento n• 16, de 1975, do Senador 
Nelson Carneiro, e me distribuído. 

4. O art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe: 

"Art. 449. Os direitos oriundos da existência do contra· 
to de trabalho subsistirão cm caso de falcncia, concordata ou 
dissolução da empresa." 

Ora, essa redaçilo é muito mais perfeita que a que pretende o no
bre autor da proposição. Ali está tudo dito: "os direitos subsistirão 
cm caso de falência, concordata ou dissoluçi!o da empresa". Diz o Se
nador Nelson Carneiro que ele pretende que "os di retores membros 
do Conselho Fiscal, efetivos ou suplentes, fiquem responsáveis pelo 
pagamento dos créditos; reconhece porém, que "tais pessoas já po· 
dcm ser responsabilizadas civil e criminalmente por sua atuação u 
frente du empresa": mas como diz o Relator du Comissi!o de Cons· 
tituição c Justiça, "u npuruçilo de responsabilidade c de seus efeitos, 

se faça na forma de cada legisluçuo (trabalhista, falimcntar, tributá· 
ria, comercial, etc) sem necessidade de maiores especializações". 

Acompanho, assim, o parecer da douta Comis,ão de Constitui· 
çilo c Justiça. Contrário. 

Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, cm 5 de maio, de 1977.- Jessé Freire, Pre

sidente- Ruy Santos, Relator - Accloly Filho, com restrições -
Nelson Carneiro, vencido- Ruy Carneiro, vencido- Lenolr Vargas 
- Osircs Teixeira. 

PARECERES N•s 184 E 185, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 114, de 1975, que 
"acrescenta alínea ao artlao 134 da Co1110lldaçio das Leis do 
Trabalho, dispondo sobre a ausêacla do empreaado ao 
trabalho". 

PARECER N• 184, DE 1977 

Da Comluio de Conll1hdçio e Jt11dCI 

Rellúor: Senador Dlrau CaNolo 

O Projeto cm estudo, de autoria do Senhor Senador Nelson Car· 
neiro, visa a ampliar o rol dos motivos de falta ao trabalho, indicado 
pelo artigo 134 da CLT, e excludcnte de descontos no período aqui
sitivo do direito a férias. 

Segundo aquele dispositivo- art. 134 da CLT- são faltas ao 
serviço, não descontáveis do periodo de férias, as ausências por mo
tivo de acidente do trabalho (a); doença atestada por instituição de 
previdi':ncia social (b): aquelas devidamente justificadas, a critério da 
administração da empresa (c): decorrentes de suspensilo por motivo 
de inquérito julgado improcedente (d); nos casos do art. 473 da 
mesma Constituição (e); c, finalmente, quando, por conveniéncia da 
empresa, não tenha havido trabalho (I). 

Truta-se de exceçào ao preceito da alínea a do art. 132, que es
tatui: 

"a) v,inte dias úteis aos que tiverem ficado à disposição 
do empregador durante os doze meses c não tenham dado 
mais de seis faltas ao serviço, justilicadas ou não, nesse 
período." 

A excepcionalidade à regra contém nela mesma (art. 134, alínea 
e) preceito ampliativo, vez que estende o beneficio aos empregados 
que tenham, na forma do. art. 473, deixado de comparecer ao tra
balho, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos: falecimento de 
familiar (1): casamento (11): nascimento de filho (III); doação de 
sangue (IV); alistamento eleitoral (V); c prestação de serviço militar 
(VI). 

Vi:-sc, portanto, que existem dois procedimentos distintos: o da 
falta ao serviço por razões que impedem o desconto do salário (art. 
473), c o da ·falta justificável impeditiva do descrmro do periodo de 
}i'rias(art. 134). 

~ de obscrvur-sc, na espécie, que embora as causas do art. 473 
(salilrio), sejam abrangidas pelo art. 134 (férias), nua há rccipro· 
cidade. Quem nilo perde desconto de fi':rias por faltas protegidas na 
lei, nem por isso cst{l isento do dt•.rcomo de salârio correspondente 
àquelas mesmas faltas. Mas, quem tem <ISscgurnda u integralidade do 
sali~rio na hipótese de fultur uo serviço sob u tutela do urt. 473, não 
sofrcril, igualmente, prejufzo no período aquisitivo de seu direito a 
férias. 

O Projeto objctiva, concrctumcntc, ncresccntur uma nlínca a: no 
art. 134, elidindo o desconto nu hipótese de fi:rius, pura aquelas faltas 
no trabalho que cspcciJica, I'L'rhis: 

"g) A ausência do empregado, devidamente comprova
da pt.:lo JNPS, quundo, recorrendo uos serviços médicos 
daquele Instituto, nu o lograr atendimento, ou ali comparecer 
puru inteirar-se do rcsultudo de exume.'' 



:· 
,. 
I ,, 
' 

~ i 

,I 

:I 

Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seo;io 11) Qalllta·felra ll 1587 

Na justificação, informa o Autor que o "ucré:scimo proposto de~ 
corre de rcivindicaçuo da Confcderaçuo Nacional dos Trabalhadores 
na lndústriu", c acrescenta, adiante, que u medida está "em perfeita 
consomincia com o elenco de situaçôcs de ausência do empregado ao 
trabalho, que o legislador, cm bou hora, molveu justificar c impedir 
de desconto no salário daquele". 

A norma inovador<! quer nos parcct:r, no entanto, bastante elás
tica, c por isso abrangcdora de casos fortuitos- .. não lograr atendi
mento" c "intcirur-sc do resultado de exame"- fatos que deveriam, 
de qualquer forma, ser de~•idameure comprm•ados pelo INPS. Se pode 
ocorrer- admita-se, upcnas para argumentar- que o contribuinte 
não logre atendimento, não seria possível, por igual, que não 
conseguisse obter a tal comprovação? E, se o resultado de exames 
tivesse de ser obtido (como geralmente o é), cm instituições 
particulares, como o INPS poderia assegurar que naquela data o 
interessado faltaria ou teria Faltado ao serviço para aquele fim? 

A l'roposiçuo, cm que pese seu elevúdo espírito de justiça social, 
trata de r.!vcntualidades que jú estariam protegidas, no nosso entendi
mento, pela alínea c do mesmo art. 134 da CLT, que reza: 

"c) a ausi:ncia do empregado, devidamente justificada, 
a critério da udmini~traçüo du empresa." 

No entanto, reconhecendo que não há vícios quanto à constitu
cionalidade ejuridicidadc do Projeto, somos pela sua tramitação. 

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1975. - Accloly Filho, 
Presidente - Dirceu Cardo!O, Relator - Nel•on Carneiro - JosE 
Llndoso - José Sarney - ltallvlo Coelho - Leite Chave! - Helvldl• 
Nunes. 

PARECER N• 185, DE 1977 
Da ·Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 
I. O nobre Senador Nelson Carneiro apresentou, ao Senado 

Federal, um projeto de lei que tomou o n• 114, de 1975, acrescentan
do "alínea ao art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho, dis
pondo sobre a ausência do emprego ao trabalho". E com essa 
redução: 

"Art.l34 ...................................... . 
g) A ausência do empregado, devidamente comprovada 

pelo INPS, quando, recorrendo aos serviços médicos daquele 
Instituto, ni'io lograr atendimento, ou ali comparecer para 
inteirar-se do resultado de exame," 

E diz na sua justificativa: 
"O acréscimo proposto decorre de reivindicação da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e 
visa a impedir sejam descontadas do período aquisitivo do 
direito a férias as ausências ao trabalho, do empregado que, 
por motivo de doença, recorre aos serviços médicos do INPS, 
sem logr~tr utendimcnto, ou necessita ali comparecer para 
inteirar-se do resultado de exames porventura realizados." 

2. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça onde, atrav~s dc p:m~ccr do Scnador Dirceu Cardoso, foi 
considerada Constitucional c Jurídica. E, passando à Comissão de 
Legislação Social me é redistribuído, após uma primeira distribuição 
ao Senador Mendes Canale. 

3. O nobre Relator da Comissão de Constituição c Justiça diz, 
cm seu parecer, que "a proposição cm que pese seu elevado espírito 
de justiça social truta de eventualidades que já estariam protegidas, 
no nosso entendimento, pela alinea "C" do mesmo art. 134 da 
CLT". 

Realmente, u ulfnen referida dispõe que nào ser{! descontudu "u 
ausência do cmpregudo dcvidamente justilicudu, u critério du 
empresa": dispositivo que no Decrcto-lei recente, baixado durante o 
reccsso deste mês do Congresso, tem a redaçiio seguinte: "justilicndu 
pela empresa, entendendo-se como tal u que nüo tiver determinado o 
desconto de correspondente salúrio". 

O resultado dos exames é sempre comunicado ao associado; 
deixar na lei que o comparecimento para inteirar-se do resultado 
justifique a falta é estimular a ida uma, duas, dez vezes ao consultó· 
rio, Faltando ao serviço. Por outro lado, a auséncia por motivo de 
doença já está regulada pela letra b do art. 134 da CL T. 

Este o nosso parecer que é contrário, salvo melhor juizo. 
Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. - Ruy Carneiro, 

Presidente eventual - Ruy Santos, Relator - Accloly Filho - Nel· 
son Carneiro- Lenoir Vargas- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Do Expediente lido 
consta o Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de 1977, que, nos ter
mos do§ I• do art. 391 do Regimento Interno, após sua publicação c 
distribuição cm avulsos, ficará sobre a mesa, durante três sessões or
dinárias, para recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Através da Mensagem 
n• 67, de 1977, o Senhor Presidente da República submete ao Se· 
nado a escolha do Senhor Ronaldo Costa, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Governo do Japão. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projeto 
de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

lõ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 1977 

Dá no•a redação aos Itens do § 3• do art. 10 da Lei 
n• S.890,de8dejunhode 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Dõ-se aos itens do§ 3• do art. lO da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973, que alterou a legislação da previdência social, a se
guinte redução: 

"I- a partir da data em que o segurado completar o 
tempo de serviço exigido, quando requerida até 180 (cento c 
oitenta) dias após; 

li- a partir da data da entrada do requerimento, 
quando solicitada após decorrido o prazo referido no item an
terior." 

Art. 2• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, 
revogadus as disposições em contrário. 

Justlficaçiio 

t presentemente, a aposentadoria por tempo de serviço dos 
segurados do INPS regulada pelo art. 10 da Lei n• 5.890, de 1973, 
cujo§ 3• tem esta redução: 

"§ 3• A aposentadoria por tempo de serviço será de
vida: 

I- a partir da data do desligamento do emprego ou da 
cessação da atividade, quando requerida até 180 (cento c 
oitenta) dias após o desligamento; 

11- a partir da data da entrada do requerimento, 
quando solicitada após decorrido o prazo estipulado no item 
anterior." 

Constitui evidentemente desvirtuamento do instituto da aposen· 
tadoria por tempo de serviço u exigência da cessação da atividude c n 
do afustumento do emprego para que o segurado possa aposentar-se, 
após ter completado o tempo de trabalho para tanto. 

A exigênciu é, sobretudo, inuccitúvcl, eis que u própria legis
laçilo previdenciúriu admite textualmente que o uposcntado por 
tempo de serviço volte u exercer atividadc vinculuda ao INPS, sem 
prejuízo du continuidade du pcrcepçuo du mcnsulidadc da uposcnta· 
doriu obtidu anteriormente (urt. 2• da Lei n• 6.210, de 4-6-75). 
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Obriga, portanto, sem qualquer justificação admissivel, a legisla
ção vigente, que o profissional liberal feche o seu escritório, dê baixa 
na sua inscrição como contribuinte do Imposto sobre Serviços e can
cele seu registro no órgão de controle de sua atividude profissional 
pura permitir que no dia seguinte à obtenção de sua aposentadoria, 
retorne à atividade para o que deverá tomar providências para rea
bertura de seu escritório c nova inscrição para pagamento do ISS e 
novo registro no Conselho ou Ordem de fiscalização do exercício 
profissional. 

Nno é diferente a situação dos empregados nem a dos titulares 
de firma individual. 

impõe-se, dcssarte, a modificação, nessa parte, da legislação 
vigente, como o faz o presente projeto que, convém assinalar, não 
majora, não cria, nem estende benefício prcvidenciário, não lhe 
sendo, assim, aplicável a exigência do parágrafo único do artigo 165 
do texto constitucional. 

Sala das Sessões, li de maio de 1977.- Nelson Curnelro. 

LEGISLAÇiiO CITADA 

LEI N•5.890- DE8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação da previdência social. 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço será concedida 
aos 30 (trinta) anos de serviço: 

§ 3• A aposentadoria por tempo de serviço será devida: 
I -a partir da data do desligamento do emprego ou da cessa

ção da atividade, quando requerida atí: 180 (cento c oitenta) dias 
após o desligamento; 

li -a partir da data da entrada do requerimento, quando solici
tada após decorrido o prazo estipulado no item anterior. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - O projeto será publi
cado e remetido às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 117, DE 1977 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro trans
crição nos Anais do Senado do discurso pronunci:tdo pelo Deputado 
Antônio Morimoto na solenidade de posse de Delegado da ADESG 
cm Brasília. 

Saiu das Sessões, li de maio de 1977. - Osircs Teixeira. 

REQUERIMENTO N• 118, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos u 
transcriçi\o, nos Anuis do Scnadu Federal, do discurso proferido 
pelo Excelentlssimo Senhor Pre>idcnte da República, General Ernes
to Gciscl, ontem, no Clube Navul, agradecendo u homenagem que 

lhe foi prestada pelo corpo Diplomático, bem como o do Núncio 
Apostólico. 

Sala das Sessões, li de maio de 1977. - Lourlval IJaptlsta. -
Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o art. 
233, § 1•, do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos 
ao ••ame da Comissão Diretora. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, por ces

são do Sr. Senador Virgílio Távora. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Inicialmente, Sr. Presidente, devo agradecer ao 
nobre Senador Virgílio Távora a cessão da sua oportunidade de falar 
neste momento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo, ao restabelecer a li· 
herdade de imprensa, permitiu reservas que não lhe servem, nem ao 
País. A discriminação, onde quer que ocorra, é sobremodo condcnâ
vel. Seu t1iunfo í: passageiro, e não favorece a ninguém. Por que, cm 
todo o território nacional, somente um jornal sofre censura prévia, 
impedido ati: de transcrever o que outros divulgaram? Será acaso o 
de maior divulgação, capaz de formar, sozinho, opinião pública? 
Não, evidentemente não. A medida governamental, também por 
isso, não se justifica. Se todos respondem pelos ••cessas que pratica
rum, nu forma da legislação revolucionária, por que ccrccar·lhc a 
liberdade de opinião? 

Não encontrei atí: hoje, e felizmente desde os dias iniciais de 
minha carreira política, sem qualquer discrcpãncia, motivo para que 
se procure emudecer a voz da imprensa. Nesses quase cinqUenta anos 
de ininterrupta vida pública, minha palavra de solidariedade nunca 
faltou às vítimas desse erro, meu silêncio jamais conviveu com a dis
criminação e o arbftrio. 

Há desgraçadamente muitos meios de silenciar aos que não se 
afeiçoam a seus métodos ou não aplaudem suas iniciativas. 

Numa hora em que o jornal se transformou cm empresa de 
publicidade, negar-lhe a divulgação dos editais e avisos oficiais é 
comum, embora sumamente injusta, uma das fórmulas encontradas. 

Outra reside na subvenção aos órgãos de imprensa, corrompen
do-lhes a opinião e iludindo o público que os lê. Várias acusações 
desse teor têm sido divulgadas ultimamente, sem qualquer 
conseqUência. Houve mesmo, no Paraná, Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que teria sido encerrada abruptamente, sem que fossem 
ouvidos os principais acusados. 

Na luta contra a sobrevivência da Tribuna de Imprensa, vale-se a 
censura prêvia de critério absurdos, que acabarão por tornar a folha 
diária um papel em branco, distribuldo pelas bancas de todo o Pais. 
A ferocidade com que se joga a censura contra o vespertino carioca 
não se coaduna com as finalidades do Poder Público. 

Tenho acompanhado a via-crucls imposta ao "Silo Paulo" ór
gão da Arquidiocese paulista, inclusive através do que a respeito ou
tros jornais têm publicado. Acredito, porém, que ni!o pregaria o 
referido semanário nem a subversão, nem c•altaria a corrupção. So
fre, no entanto, o grilhão da censura prévia, que, atingindo a um só 
jornal que seja, atinge a todos, porque sobre todos pesa ameaça de 
medida semelhante, a qualquer momento. 

Mas, ao lado desses órgãos, alguns outros periódicos existem 
sob tão reprovável regime. Ainda agora encerrou suas atividadcs o 
semanário Opinião, à espera de melhores dias para seu reapareci
mento. 

No que tange aos hebdomadários, a técnica í: diversa, mas nem 
por isso menos cruel. A censura não se exerce nos originais, nem nn 
matí:ria composta, nu sede da empresa. O material vem a Brasllia c 
volta quando Deus permite, sacrificando, na melhor hipótese, a 
oportunidade du noticia ou do comentário, uma de suas qualidades 
csscnciuis. 

Todas essas medidas, se atingem os donos de publicações, tam
bém alcançam nos profissionais que labutam nas oficinas c nas redu-
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ções, determinando a dispensa de trabalhadores intelectuais, 
aumentando assim o número dos desempregados, que só agora o ilus· 
trc Sr. Ministro do Trabalho começa a perceber que crescem cm todo 
o Pais. 

Mas, sobre atingir patrões e empregados, tais medidas cocr· 
citivas prejudicam ao povo, que tem o direito de ser informado livre· 
mente, para formar livremente sua opinião sobre problemas que lhe 
pertencem, c aos quais não pode ficar indiferente ou desinformado. 

A liberdade de imprensa não e um favor, é um dever que ao 
Estado cumpre preservar. Entrei numa redução ao mesmo tempo em 
que subi no primeiro palanque, cm campanha política. Neste quase 
meio século, tenho assistido a hiatos maiores ou menores da libcr· 
dade de imprensa. Muitos de meus artigos sofreram o traço ver· 
mclho da censura. Mas a medida, por si lamentável, agora ainda 
mais inexplicável sêaprcsenta, quando, sobre existir, discrimina. 

Aqui fica meu protesto, que é o mesmo de toda uma vida. Se 
será ouvido, nilo sei, mas espero, Mas, enquanto aguardo a decisão 
governamental, hei de continuar clamando, reunindo minha voz à de 
muitos, até que seja· escutado. E Deus permita que esse momento não 
demore. Porque cada dia que passa maior é a injustiça, Isso mesmo 
concluirá, mais cedo ou mais tarde, o ilustre Senhor Presidente da 
República. E que seja mais cedo do que mais tarde. Silo os meus 
votos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamim Farah, por cessão do nobre Senador Ruy 
Carneiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Os jornais do Rio de Janeiro anunciaram a extinção da seção do 
Colégio Pedro li, na Tijuca. Um deles, o Jornal do Brasil, diz o se· 
guinte: 

"FIM DO PEDRO 111 

O Colégio Pedro II vai perder mais um braço. Será 
amputada n seção que funciona na Tijucn, para que em seu lu· 
gar se instale, com seus laboratórios de química, a Escola 
Técnica Celso Suckow da Fonseca. 

Professores e funcionários presumivelmente emigrarão 
para o Pedro li do Centro ou para outros ramos estatais da 
educação. De seus I mil 200 alunos não se conhece ainda o 
destino. 

••• 
A Escola Técnica Celso Suckow da Fonseca, como se 

sabe, não padece de falta de espaço. Tanto que, num 'de seus 
terrenos, dança a Escola de Samba da Mangueira. 

Se avança sobre o Pedro li é provavelmente para refor· 
çar o pressentimento de que o velho colégio está sendo, pou· 
coa pouco, aposentado. 

••• 
Há boatos que já antecipam para o histórico casarão da 

Rua Larga a sorte de se transformar em museu. O que, no 
Pais, costuma ser o primeiro estágio do abandono compl•to 
pelo Poder Público." 

Realmente, tem havido muitas tentativas, Sr. Presidente, de 
violar o Colégio Pedro li. 

Em 1937, o Congresso quis votar u extinção daquele famoso 
educundário, daquela grande instituição nucionul. Houve uma pus· 
seu tu peh1 Avenida Rio Branco, que estava composta de alunos, ex· 
alunos e personalidades not(weis. Entre essas personalidades estava 
o grunde intelectual Ramiz Gaivão. 

Essa pusseatu foi até o Palácio do Cutete, e o Presidente da Re· 
pública, Dr. Getúlio Vurgas, nuo permitiu que se praticasse a violên· 
ciu contra o Colégio Pedro li. 

Agora se prepara outra mutilação, querem tirar-lhe a scção da 
Tijuca, uma das mais importantes, onde funciona a sétima c a oitava 
séries do primeiro grau c a primeira série do segundo grau. 

Ora, Sr. Presidente, o Estado não tem possibilidade de atender a 
todos os alunos do primeiro grau. Em conseqUência, uns vila para o 
Colégio Pedro li, outros para escolas particulares pagando um preço 
altfssimo pelo ensino, jâ que, hoje, o ensino é uma mercadoria quase 
proibitiva porque obtendo a liberação dos preços estes silo estabeleci· 
dos, não raro, ao bel-prazer dos proprietários dos colégios. 

Ao fim do curso primário, quando esses alunos se encaminham 
para o primeiro grau, o Estado faz uma sclcção, através de concurso. 
O Colégio Pedro li abriga grande parte dos alunos pobres que não 
podem pagar escolas particulares, cujas taxas são elevadas, conforme 
acabei de frisar. Atualmcntc, querem extinguir a seção da Tijuca, 
com os seus 1.249 alunos c implantarem ali uma escola de Química, 
pertencente à Escola Técnica Nacional, que é muito grande, dispõe 
de uma verba em torno de 250 milhões de cruzeiros, e, segundo 
informação, pode, naturalmente, construir um prédio c colocar no 
respectivo terreno um ou mais pavilhões necessários para uma nova 
escola. Basta dizer que o Jornal do Brasil denunciou que, nos tcrrc· 
nos da Escola Técnica Nacional. a Escola de Samba da Mangueira 
faz os seus ensaios. Portanto, terreno está sobrando. 

O Sr, DantonJoblm (MDB -RJ)-Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Aceito o aparte 
do nobre Senador Danton Jobim. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Quero louvar V, Ex• pelo 
afã com que defende nesta Casa uma das instituições beneméritas do 
ensino no Brasil. Instituição padrão, que tem tradições invejáveis c 
comparáveis àquelas dos nossos primeiros cursos superiores que 
ainda existem e são continuados através do grande respeito que lhes 
devotam toda a intelectualidade do Brasil e todos aqueles que 
realmente se interessam pela educação superior que agora tem caído 
tanto de nível. O Pedro li foi, durante todo o Império, uma institui· 
ção modelar. Serviu de padrão a colégios estaduais e oficiais dos 
Estados, que nunca atingiram, de um modo geral, o seu nível: mas 
dele se aproximaram. Tanta importância dava o Governo lmperl31 -
como sabe V. Ex• - ao Colégio Pedro 11, que os seus professores, 
os seus catedráticos, tinham os seus vencimentos equiparados nos 
dos desembargadores. Quer dizer, era a nata da intelectualidade 
brasileira que se encaminhava, vamos dizer, para os postos docentes 
do Pedro li. Era nela que se procurava recrutar os catedráticos. Te· 
mos todos os grandes nomes, por assim dizer, das nossas Letras c das 
Ciências, através do Império, da primeira metade da República, 
fazendo parte do corpo docente do Colégio Pedro 11. 

Ainda considero o Colégio Pedro 11 uma instituição modelar, 
apesar de todas as dificuldades P.or. que passa, em. conseqUência d~ 
seu grande número de alunos; e diUrtnmente esse numero de alunos e 
aumentado pela crescente procura de um estabelecimento de ensino 
sério em que o ensino seja realmente gratuito. Esta talvez seja a razão 
por que o Colégio Pedro li de hoje apareça a muitos como menos 
eficiente do que o Pedro II de outrora, mas, na verdade, é cxtraor· 
dinúrio o esforço que lã se faz para manter os altos padrões 'de cnsi· 
no. Pouco a pouco, porém, se vai procurando mutilar essa rede de 
ensino público, que é inteiramente gratuita, cortando seus rumos, 
criados em conseqUência de necessidades impostas pela crescente 
procura de matrícula. 

A verdade é que u extinção da ala do Pedro li nu Tijucu poderá 
vir seguida de outras, porque, hoje, há um absoluto desrespeito pelas 
instituições de cultura. V. Ex• referiu-se ao museu em que se preten· 
de transformar aquela tlla do Colégio Pedro li. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nilo fui eu, mas 
o Jornal do Bra.<ll. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Realmente, os museus ho· 
jc no Brasil estilo ubandonudos. No Rio de Janeiro, onde estnvum os 
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melhores museus do Pais, nós vemos esta realidade triste para o nos
so grau de cultura: inteiramente entregues às moscas. Quero solidari
zar-me com V, Ex• e a Direção do Colégio Pedro li, porque acredi· 
to que ela não vá, de maneira nenhuma, racilitar ou pactuar com essa 
enormidade que se pretenda praticar. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço ao 
nobre Senador Danton Jobim pelo oportuno aparte que vem enrique
cer meu discurso. 

Sr. Presidente, os alunos, con[orme disse, daquela seção do 
Colégio Pedro li são em número de mil duzentos e quarenta e nove. 
Esta mutilação, esta extinção que se pretende vai criar um problema 
social muito grande, tanto que os pais estão desarvorados, os alunos 
irritadlssimos. Vi, na segunda-reira, uma concentração de protesto 
dos alunos contra essa violência àquele colégio, e o Diretor, o Pror. 
Wandick, contendo os alunos, com as maiores dificuldades; amanhã, 
vão dizer que esses alunos são comunistas, porque se reuniram e pedi
ram que não se concretizasse esse golpe a um Património tão caro da 
Pátria - quando - o que desejam é de[endcr uma instituição que 
representa uma tradição de cultura, de respeito a este Pais. Estão 
de[endendo uma instituição, não outro pais, não uma doutrina 
subversiva, mas amanhã eles vão ser taxados de comunistas, por 
causa desse movimento. 

Quero saber, Sr. Presidente, quem vai conter esses alunos 
quando mutilarem a seção da Tijuca. A polícia? Quando éramos 
estudantes, várias vezes fizemos passeatas, protestos, enterros de 
pro[essores, concentração na rua contra este ou aquele rato, contra 
uma medida qualquer, inclusive, contra as taxas escolares. Lembro 
que existia um Ministro, naquela época, Francisco Campos, apelida
do o ''Chico taxa". 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Permito-me dar 
esta explicação, porque, realmente, ocorreu tal rato. Então, os 
alunos se reuniram nas ruas, protestando contra o aumento de taxas. 
Agora, as taxas estão aumentadas de uma maneira impiedosa, e em 
todos os setores d• atividades os empresários ganham o que querem. 
~ no comércio, na indústria, nos bancos, no ensino, vão aumentando 
à vontade, e, de quando em quando, ainda liberam preços.de certas 
utilidades. No ensino, também, tem havido uma tolerância muito 
grande em relação a preço. Ouço o aparte do nobre repr.sentantc de 
Goiás. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Senador Benjamim 
Farah, V. Ex• recordou há pouco seus tempos de estudante, os 
protestos, as passeatas, os enterros de pro[essorcs, e apenas quero 
acrescentar que, naquele tempo, já existiu o marxismo, mas nem por 
isso V. Ex• e os seus colegas eram taxados de subversivos. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)-!;; verdade. Certa 
vez, tive um encontro com o então Capitão Filinto MUller, que era 
Chc[e de Policia. Ele me disse assim: Você não é aquele que estava no 
movimento com os estudantes'? Realmente cru cu. Ele disse: como 
Chc[e de Policia lhe quero dizer que, se não o conhecesse, poderia ter 
-digamos assim - impressão di[erente. Mas aquele movimento é 
subversivo. Eu lhe respondi: o movimento é contra um pro[essor, o 
pior pro[essor que jâ conheci na minha vida. Então, fizemos o 
enterro dele. Filinto MUller achou muita graça c até me convidou 
para trabalhar no seu gabinete. Por algum tempo, só por quatro 
meses, tive a honra de trabalhar no gabinete do Capitão Filinto 
MUller ... Ali ocupei um cargo burocrático, porque era ainda estudan
te. Assim ele fazia com os contcrrimeos que o procuravam. Depois 
fiz um concurso paru o Colégio Pedro II, onde estou até hoje. 

Como prorcssor do Colégio Pedro II. não entendo essu atitude 
do Ministério du Educação, pois estil contruriundo suu própria 
orientação. Se estilo intcrcssudos nu dc[csa dos cursos de I• e 2• 
Graus, nua sei por que agora querem extinguir a Seção du Tijucu do 

Pedro 11, um dos mais eficientes estabelecimentos que existem no 
Estado do Rio de Janeiro. Realmente, a orientação da Congregação 
do Colégio Pedro II é extinguir, gradativamentc, o I• Grau naquele 
setor, transferindo-o para outras Seções daquele educandário, 
mantendo naquela scção só o ensino de 2• grau. 

Sr. Presidente, se essa tese for aceita, se se praticar essa 
mutilação, todas as autarquias estão ameaçadas. Amanhã o Ministé· 
rio da Educação selecionou um hospital, ou uma outra instituição 
qualquer, c o extingue da maneira mais simples, sem nenhuma 
consulta, sem ver, sem perceber as conseqUências que desse ato 
poderão advir. 

Sr. Presidente, temo muito que isso aconteça, porque trará 
certamente uma intranqUilidade, uma insegurança às outras autar
quias. O Colégio Pedro li é uma autarquia, tem aut~nomia adminis
trativa, técnica, financeira. Então, é preciso que a lei seja respeitada. 
Não entendo como vai ocorrer. 

Sr. Presidente, deixo aqui estas observações. [azcndo um apelo, 
a quem de direito, para que seja respeitada essa grande instituição, 
esse Colégio de que ralou, ainda há pouco, o nobre Senador Danton 
Jobim. Realmente, pelo Colégio Pedro II têm passado homens da 
maior qualificação - o Presidente Rodrigues Alves, o Presidente 
Nilo Peçanha, o Presidente Marechal Hermes, o Presidente 
Washington Luis e outras personalidades, dentre elas o grande mili· 
tar que roi o Marechal Juarez Távora. Estou in[ormado de que o 
utu'il Ministro do bército General Sylvio Frota [oi também aluno 
duCnlégÍI> l'cdro li. 

Por tudo isso, [aço um apelo ao Sr. Ministro da Educação para 
que. S. Ex• não permita essa violência contra o Colégio Pedro II, isto 
i:, a extinção de Scção da Tijuca daquele grande educandário, de 
projeção enorme cm todo o Rio de Janeiro. E para que o Sr. Minis
tro Ney Braga não fique sem respaldo, igualmente dirijo apelo ao 
honrado Presidente da República, para que Sua Excelência olhe um 
pouco pelo Colégio Pedro II, que prestigie o seu Ministro de Educa· 
çiio, a fim de que S. Ex• não aceite a pressão que lhe estão razendo 
para que extinga aquela Seção do Pedro II. Se o Senhor Presidente 
da República demonstrar seu interesse pelo Colégio Pedro II, •!tará 
renovando a importância que D. Pedro II dava àquele educandário 
que tem o seu nome. O imperador ali comparecia constantemente, 
até nos concursos; tinha carinho todo especial pelos proressores, e 
dizia que um dos seus maiores sonhos era ser pro[essor do Colégio 
Pedro II. Quando D. Pedro lú chegava, um sino badalava. Esse sino 
há de bimbalhar, um dia, quando o Senhor Presidente da República 
der a honra de comparecer ao Colégio Pedro I I. Desta [cita peço 
apenas que o Senhor Presidente da República não permita tal violên· 
cia contra um colégio que tem prestado os melhores serviços ao 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Os ires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Semtdorcs, serei breve. 

Tenho, permanentemente, ocupado a utcnção dos meus cminen· 
tes pares, para conclnmá-los a uma luta única cm favor do Munici
pio brasileiro, Município que so[rc, lumentavclmcnte, desde tempos 
imemoriais, u injustiça da estrutura tributária brusileiru. 

Não sem reconhecer as modificações implantadas u partir do 
Governo Custel\o Brnnco, que visavam favorecer e fortalecer nosso 
Município, a verdude é que institutos- como o ICM, o Fundo de 
Purticipuçuo dos Estados c dos Municfpios, Fundo Rodovihrio Na
cional - são manipulados pelos mecanismos cncurregados de de
volver uo Município as su:~s quotas-purtes, c sempre o fuzcm nlio 
só com um rcturdo de tempo, como utruvés de cálculos matemáticos 
que acahum, sempre e permuncntcmentc, por prejudicar as comunus 
brusilciras. 
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Acredito não haja um governador neste Pafs que não manipule 
as quotas do ICM, deixando de entregar, efetivamente, os 20% a que 
ti':m direito os Municfpios, percentagem essa fixada pela Constitui· 
ção c pela lei. Os Fundos de Participação são entregues posterior· 
mente; os Fundos Rodoviários são sempre liberados em parcelas, e 
nem sempre podem atender a uma programação de investimento que 
o próprio município pretenda fazer, seja na área du saúd:, seja na 
área do próprio sistema viário ou cm quaisquer outros. 

Aproveitando esta oportunidade em que novamente <rago ao 
conhecimento da Casa tais fatos, faço um apelo ao Eminente Chefe 
da Nação e ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Re· 
forma Agrária, para que vejam, com urgência, o que vem acontecen· 
do com o ITR em praticamente todos os quadrantes do Pais. 

Todos sabemos que o INCRA, ao dosar o seu sistema de tri· 
butação, ao fixar o ITR, sabe, de antemão, que de 60 a go% desse 
Imposto Territorial Rural deve ser devolvido aos Municlpios. Em 
vez de fazer a fixação, nos seus talões, do valor cuto do Imposto, o 
INCRA o subdivide c coloca o valor do Imposto sempre num nlvcl 
mínimo, repetindo, ano a ano, um valor de cadastramento rural 
sempre, ou quase sempre, superior ao do Imposto, dando, então, aos 
Municfpios a quota-parte que lhe' é devida, calculada não sobre o 
'alor total do talão, senão sobre o valor fixado sobre o Imposto, quo 
nem sempre corresponde à verdade, 

Trata-se de uma injustiça das mais graves que se comete contra 
o nosso Municfpio, sobretudo quando se sabe que praticamente todo 
o trabalho, a partir do cadastramcnto até a cobrança do ITR, é feito 
pela Administração municipal, por intermédio de pessoas contrata· 
das pela Prefeitura, pois é usual, pelo menos em meu Estado, o 
INCRA exigir da Prefeitura a condição flsica para instalação do 
posto, o funcionário para realizar o cadastramento rural ou auxiliar 
o fiscal do INCRA que circula por "n" prefeituras. Se não receber 
esse imposto, o prejuizo será sempre da Prefeitura. Trata-se de dis
criminação que reputaria até odiosa e - tenho a certeza - não é do 
pleno conhecimento dos altos escalões da República. Trata-se de 
manipulação dos recursos devidos ao Municlpios e que são ilegal· 
mente carreados para o INCRA, impedindo, assim, que as comunas 
cumpram realmente sua missão, 

Ora, o Municfpio brasileiro responde, talvez, por um dos encar
gos mais difíceis desta Nação, a escolarização rural, e tantas c tantas 
vez~s foi c é denunciado, neste Plenário c no da Câmara dos Depu
tados, o absurdo de se pagar às professoras até 40 cruzeiros por mês, 
como ainda há pouco proclamava, com muita razão, o ilustre Se· 
nador Agenor Maria. Esse fato e a falta de perfeito funcionamento 
dos mecanismos de devolução do ICM, do Fundo de Participação 
dos Estados c dos Municfpios, do Fundo Rodoviário Nacional e, 
agora, o do INCRA às nossas comunas, silo, necessariamente, co· 
responsáveis pela situação - diria - de quase total insolvência dos 
Municípios. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muita 
honra, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. ltamu Franco (MDB- MG)- Apenas uma breve inter· 
rupção. Hoje tanto discordamos na Comissão do Distrito Federal, e 
vejo-me na contingência de, agora, levar o meu aplauso a V, Ex•, 
quando faz a defesa dos Municipios brasileiros. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Agradeço, 
imensamente, n manifestação de solidariedade de V, Ex• Sem dúvi· 
da, apar de me ser pessoalmente muito grata, é lt Nação muito mais 
gruta ainda. Na verdade, se discordamos, nas Comissões ou no 
Plenârio, em relação a problemas que determinam c represeMam 
cnfoqucs pollticos, nu verdade, quando se trata dos altos interesses 
da Nação, MDB c ARENA estão sempre acordes para produzir um 
Brasil melhor. E só contribuiremos pura um Brasil melhor a partir 

do instante em que fortalecermos a célula-ma ter da Nação, para repe
tir o chavão clássico, que é o Municipio brasileiro. 

Sem dúvida, Sr, Presidente, esse Municipio que eu dizia ainda 
há pouco praticamente insolvente porque, se levantarmos, hoje, a si
tuação dos Municlpios brasileiros, sejam eles os grandes ou os peque
nos Municfpios, iremos esbarrar com um fato realmente intranspo
nivel, que é o débito desses Municipios para com o Instituto Nacio· 
nal de Previdência Social, que vem sendo, ao longo do tempo, acres· 
cido de juros, de correção monetária; e há casos, então, em que os 
Municipios devem importüncias duas, três vezes superior ao seu pró
prio Orçamento, o que resulta numa insolvência tranqaila de todos 
os Municlpios ... 

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

O SR. OS IRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Com todo pra· 
zer, nobre Senador, 

O Sr, A&ettor Maria (MDB - RN) - Quero me congratular 
com V, Ex• porque, na realidade, é nos. Municípios que se forja a 
personalidade da nacionalidade brasileira; é nos Municípios que 
nasce a grandeza deste Pais. Se os Municípios noresccm, desen
volvem, prosperam, prosperam todas essas grandezas éticas e morais 
que conceituam a sociedade; se os Municípios caem, fenecem, empo· 
brecem, com eles cairâ a própria Nação. V. Ex• está sendo muito 
oportuno e muito objctivo, e quero aproveitar a oportunidade, não 
só para me congratular coni V, Ex•. mas para solicitar que sempre 
volte a esse tema, porque na realidade ele representa, de muito e cm 
muito, o futuro desta Nação. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Muito obriga· 
do, Senador Agcnor Maria. Na verdade o aparte de V. Ex• enrique
ce sobremaneira o nosso pronunciamento e dá a ele, realmente, a 
tônica pretendida através das minhas despretensiosas palavras, foi a 
caracterização de que, realmente, é o Município brasileiro que infor
ma a grandeza da Pâtria, é através do fortalecimento do Município 
brasileiro que conseguiremos, realmente, produzir um Pais grande,' 
forte e destemido. Enquanto estivermos a lamentar professoras 
serem pagas com 40, 50 cruzeiros mensais; enquanto tivermos que ln· 
mentar a pobreza incontida dos Municípios brasileiros, a injustiça 
do sistema fiscal que dá a parte do leão à União, alguma coisa para 
os Estados e praticamente nada aos Municlpios, cabendo a eles, repi· 
10, a grande tarefa da educação rural, acho bastante diflcil que con· 
sigamos fortalecer o País como um todo, fortalecer o Estado e a Na· 
çilo suficientemente bem. 

Faço coro com V, Ex• Senador Agenor Maria, quando afirma, 
peremptoriamente, a grandeza do Municipio brasileiro, tantas e tan· 
tas vezes decantada em tantas Casas de Congressos Nacionais c Esta· 
duais mas, lamentavelmente, ainda, sem uma estrutura legal, capaz 
de dar suporte financeiro para a sua existência. 

O Sr.OreotesQuérela (MDB-SP)- Permite V, Ex• um apar-
te? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ouço, com 
muito prazer, V, Ex• 

O Sr. Oresles Quérela (MDB- SP)- Gostaria de, num rápido 
aparte a este discurso de V, Ex•, trazer um testemunho: temos, reite· 
radamente, levantado este problema: os Municipios não ti':m rece· 
bido, de fato, o tratamento que merecem no que diz respeito i\ 
arrecadação. Mas, gostaria de lembrar um outro aspecto, que é uma 
ocorrência real e que prejudica bastante os Municipios, onerando, 
ainda mais, as suas responsabilidades, Quando o Governo do Esta· 
do, por exemplo, pretende, através de medidas de administração, am· 
pliar ns suas escolns ou uma delegacia de policia, em geral as autori· 
dudes locais se socorrem da prefeitura municital cm todos os 
campos, no de ensino c no policinl. Por exemplo: se o Municipio 
pretendeu fiscnlizaçuo da SUNAB dentro do seu território precisa 
fuzcr um convênio c: urcnr com ns responsabilidades tumbém dessa 
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fiscalização que é da competência da União. São exemplos de 
problemas que vão sendo apresentados aos prefeitos c às Câmaras 
Municipais c que acabam por onerar, ainda mais a responsabilidade 
dos Municípios. Realmente, nilo queria perder a oportunidade de 
trazer este testemunho c o depoimento de que é muito importante 
que, no Senado, nós levantemos constantemente esta bandeira 
municipalista. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Muito obriga· 
do a V. Ex• nobre Senador. 

Na verdade assiste plena razão a V. Ex• Fôssemos nós desde· 
brar os exemplos cm detalhes significativos, exemplos que a ccono· 
mia municipal, fazendo com que ela arque com responsabilidades 
que não silo suas, tom arfamos muito tempo da Casa. Para concordar 
c anexar o meu depoimento no de V. Ex• devo dizer-lhe que, no meu 
Estado, o Governo, o Executivo, exige do Municlpio que construa 
uma residência dentro de um padrão quase sempre, superior ao pa· 
drão normal das residências existentes na cidade, para permitir que 
essa cidade possa ser elevada à comarca. Uma obrigação nitidamente 
do Governo Estadual, pois se trata de administração da justiça, da 
responsabilidade do Governo Estadual. 

Então, a par de todas essas injustiças ligadas à manipulação in
devida do !CM, o retardo na devolução do !CM e até as movimcn· 
tações de ordem contábeis para diminuir o valor cfctivo c nbsolu· 
to das importâncias a serem devidas, o mesmo ocorrendo com o 
Fundo de Participação c o Fundo Rodoviário Nacional c agora essa 
parte referente, também, ao INCRA, na verdade se acrescem outras 
c outras obrigações que entendem os Municípios não ser da sua 
responsabilidade c que só servem, realmente, para enfraquecer a sua 
débil economia, c prejudicar c impossibilitar ao administrador 
municipal a realização do bem comum do seu Municlpio. 

Fica pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este apelo ao eminente 
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
para rever o lançamento do Imposto Territorial Rural pura devolver· 
se ao Municipio, nesse caso, a quota devida sem as munipulaçõcs 
contábcis que, lamentavelmente, nunca são realizadas c nunca ocor· 
rem para beneficiar o Município, sempre para prejudicar, seja ele 
grande ou pequeno. 

Muito obrigado, era o que tinha dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador ltalívio Coelho. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jcssé Freire. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Nilo há mais oradores inscritos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - Jarbas Passarinho -
Pctrônio Portclla - Mauro Bencvidcs - Milton Cabral - Marcos 
Freire- Paulo Guerra - luiz Cavalcante - Augusto Franco -
Gilvan Rocha - luiz Viana - Vasconcelos Torres - Gustavo 
Capancma - Benedito Ferreira - Lázaro Barbozn - Saldanha 
Dcrzi- leite Chaves - Mattos lcilo- lcnoir Vnrgas- Daniel 
Kricger- Tarso Outra, 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 75, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivnl Baptista c Ruy 
Santos, solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do discurso proferido pelo General Fritz de Azevedo 
Manso, Chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 19 de 
abril de 1977. 

Em votnçilo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
1:: o seguinte o discurso suja trnnscriçilo é solicitada: 
"Pela nona vez consecutiva, a confiança de Vossa Excelência me 

faz intérprete da saudação da força terrestre a seus novos generais, o 
que vale dizer que há já quase três anos me é dado o privilégio de 
servir, como Chefe do Estado-Maior, no Exército c a seu Ministro, 

.buscando de mim dar o máximo para ajudar Vossa Excelência cm 
sua determinação de tornar nossa instituição cada vez mais opcracio· 
na I, a fim de assegurar, juntamente com a Marinha c a Aeronáutica, 
a paz da Nação brasileira. 

Situando-me nos limites do honroso mandato c compreendendo 
o carátcr eminentemente profissional de meu cargo, venho tentando 
infundir alguma densidade militar a estas mensagens quadrimcstrais, 
fugindo aos extremos igualmente desaconselháveis, de emitir con· 
ccitos que cxtrapassem minhas atribuições ou de dizer palavras de 
fugaz cortesia. 

Dar porque, diante dos generais promovidos cm novembro de 
1976, procurei rcnctir sobre as caracterfsticas c as exigências do Edr
cito moderno, c hoje, peço vénia a Vossa Excelência, Senhor Minis
tro, para lembrar aos novos generais o papel do general como con
dutor de homens. 

Se um velho postulado de nossa formação militar nos diz que o 
comando é arte profissional do oficial, é onde se realiza c se afirma, c 
dado que o generalato é um comando de comandos, impõe-se con
cluir que a primeira servidão do general é conhecer seus homens, 
descobrir todo o universo de suas potencialidades, respeitá-los cm 
sua dignidade c cm sua essência divina, reuni-los, uni-los, integrA-los, 
estimulá-los c valorizá-los, para que possam sempre encontrar o 
caminho do dever. 

Se a eficiência operacional dos exércitos resulta muito mais do 
carâtcr, da formação c da sensibilidade dos homens que da eficácia 
de seus engenhos, a arte do general é a busca permanente do con
senso, da aglutinação, da convergência, da solidariedade, da harmo
nia, do entusiasmo c da fé. 

Nilo se comanda com os mais prcstimosos ou os mais malcAvcis, 
nem com os mais aplicados ou os de maior escolaridade, nem mesmo 
com os mais cultos, os mais inteligentes, os mais tenazes, os mais 
leais c os mais bravos, c muito menos com as eminências pardas c a 
grei dos favoritos, porque, fundamentalmente, se comanda com 
todos, com relações marcadas pela justiça c pelo respeito humano, c 
na medida das responsabilidades c das capacitaçõcs de cada um. 

Não se comanda só com os combatentes, nem apenas com os ofi· 
ciais de carreira c com o quadro de Estado-Maior, porque a eficiên· 
cia do conjunto exige a afirmação da vontade colctiva, resulta da 
consciente participação de todos c não comporta discriminações, 
prevalências c marginalizações, porque o comando c a autoridade se 
exercem sobre seres humanos, c a unidade militar é construfda com 
os esforços de todos os quadros de oficiais - das armas c dos ser· 
viços, da ntiva c da reserva- de todos os graduados -.soldados c 
servidores civis. 

A arte de conduzir os homens tem, por alicerces, o principio 
fundamental da convivência humana - de que a aspiração maior de 
todo homem é ser considerado c respeitado pelos outros homens, c a 
premissa de que liderança não se impõe, mas se conquista pelo cxcm· 
pio de ação construtiva c de inteireza moral, jamais pelo mando
nismo c o temor, pela vaidade, a arrogância c a grandil~qUência, ou 
pelo bom-mocismo, o paternalismo, a scduçilo da popularidade c a 
frouxa transigência com ambições, pressões c rivalidades sem sentido 
c sem grandeza. 

A arte do general é a semeadura da conlinnça entre seus 
homens. Onde houver a inércia, que Se leve o entusiasmo c o dina
mismo, que a altivez, a iniciativa e a coragem moral eliminem a sub· 
scrviência c o oportunismo, c onde houver a mnlcdicência, a intrigo c 
a frustração, que se leve a verdade, a lealdade c o idealismo. 
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Vértice da organização militar, o general não esgota, para 
dentro c para baixo, sua permanente preocupação de valorização c 
ajustamento de seus homens, porque suas são também as rcsponsa· 
bilidadcs de união às outras forças do ofício da segurança c de per· 
feita integração de seus comandados na comunidade civil cm que 
vivem. 

A generais promovidos sob o signo da Revolução de Março, 
feita cm nome do povo c para o povo, para eliminar o subdesenvolvi· 
menta c a injustiça social, a corrupção, a irresponsabilidade c a sub· 
versão, paro. assegurar nossa vivência democrática, c alcançar, ainda 
que tarde, o bcm-estar do homem brasileiro, julguei oportuno refletir 
sobre a arte do general como condutor de homens, porque esta é a 
missão maior que, a partir de agora, o Exército c a Nação confiam 
ao idealismo c ao valor de seus novos generais. 

Que Deus os ajude c os inspire na nova caminhada, para que 
possam sempre honrar essa confiança c o símbolo de com•ndo que 
hoje recebem, pelas mãos dos cadetes das Agulhas Negras e dos expe· 
rimcntados chefes militares que paraninfam esta sagração, são os 
votos que o Exército inteiro faz, por seu intermédio, a Vossas Excc· 
lências." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 1: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 12, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montara, que eleva o valor 
de benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova redução 
ao § 5• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, 
tendo 

PARECER, sob n• 351, de 1976, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injurídicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores 
leite Chaves c Nelson Carneiro. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia 16 de 
abril último, tendo a votação adiada a requerimento do Senador Lá· 
zaro Barboza, para a presente sessão. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pela ordem.) -
Sr. Presidente, requeiro um esclarecimento de V. Ex• se consta do 
projeto um requerimento de informações. dirigido ao Sr. Ministro da 
Previdência e Assistência Social, a respeito de saldo existente cm 

. contas cuja indicação consta do processo. Este requerimento, for· 
mulada por nós, foi encaminhado ao Sr. Ministro e até agora parece 
nilo ter havido resposta. Solicitaríamos um esclarecimento de V. Ex• 
para, cm seguida, tomarmos providências cabíveis, no caso. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Esclareço a V, E•• que 
a resposta do Ministério foi encaminhada ao seu gabinete, através do 
Ofício n• 698, de 24 de novembro de 1976, com os devidos esclareci· 
mcntos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
após esta informação foi solicitado um novo esclarecimento. E esse 
novo e!iclurecimento nilo chc~tou às nossas milos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esclareço a V. Ex• que 
a solicitaçilo referida foi objcto de comunicação a V. Ex• pelo Oficio 
698, de 24 de novembro de 1976, do então Presidente Magalhães 
Pinto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Poderia V. Ex• 
fazer o processo chegar às nossas mãos, jú que não temos conheci· 
menta dcstu informação? · 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- A Secretaria da Mesa 
diligencia o atendimento à solicitação de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Sr. Presidente, 
cm face dessas informações que chegam agora às minhas mãos, estou 
encaminhando à Mesa um pedido solicitando o adiamento da 
votação para exame dessas informações, que poderão contribuir 
para o esclarecimento da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Sobre a mesa, requeri· 
menta que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

!;; lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• I 19, DE 1977 

Nos termos do art. 350, combinado com a allnca c, do art. 310, 
. do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
lei do Senado n• 12, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 10 de 
junho próximo vindouro. 

Sala das Sessões, 11. de maio de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosoi- De acordo com a deli· 
bcração do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 
de lO de junho do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- hem3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Cámara 
n• 56, de 1976 (n• 52-B/75, na Casa de origem), que altera o 
parágrafo único do art. 566 da Consolidação das leis do Tra· 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 1.044 e 1.045, de 
1976. das Comissões. 

- de Legislação Social; c 
-de Serviço Público Civil. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discutir.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para registrar que, como dizia o poeta, até nas flores há 
diferença de sorte. Nos projetas também há. O projeto que aprcscn· 

'lei de n• 213, foi rejeitado nesta Casa, porque dispunha o seguinte: 
"Exclui-se da proibição constante deste artigo, os servidores das 
sociedades de economia mista c das empresas públicas". 

O projeto que é hoje votado pelo Congresso tem exatamentc o 
mesmo texto; Ontem, o Congresso o rejeitou; cm 1976, o Senado re· 
jcitou o Projeto n• 213; cm 1977, vai aprovar o projeto que vem da 
Câmara. Eu dou o meu voto favorável, mas quero consignar que 
também entre os projetas há a mesma diferença de sorte que o poeta 
encontrou nas flores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- O projeto continua cm 
discussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hclvídio Nunes, para 

encaminhar u votação. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Pura encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidcnlc, Srs. Senadores: 

Invocando o ensinamento do poeta segundo o qual .. até nas Oo
res se nota u diferença du sorte; umas c:nfeitum u vida outras enfeitam 
u morte", u po~tçüo da Maioria nesta Cusu, no que tange no exume 
do Projeto de Lei da C!imarn n• 56 é, ao contrúrio do que pensa o 
Senador Nelson Carneiro, pela rcjciçi\o. 
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Na verdade, a proposiçãp visa u permilir a sindicuiizução dos 
empregados cm empresas públicas, inlroduzindo modificações no 
art. 56(Hia Consolidação das Leis do Trabulho. 

A proposição cm síntese, objetiva ampliar o direito à sindica
li,ação, modificando normu da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sob os seguintes argumentos: 

19) que a não sindicalização dos empregados das empresas pú
blicas decorre de desconhecimento dos princípios e diretrizes da Re
forma Administrativa efetivada pelo Decreto-lei n• 200/67; 

2•) que a única entidade da administração indireta que exerce 
atividade ti pica de Administração Pública é a autarquia; e 

3•) que a própria Constituição Federal assegura a esses em
pregados o direito de sindicalização e deixa evidente a característica 
essencial du em preso pública, conforme o§ 2• do artigo I 70, que dis
põe: 

"§ 2•. Na exploração, pelo Estado, de atividade econó
mica, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
regcr-sc-ão pelus normas aplicáveis às empresas privadas, 
inclusive quanto ao direito do trabalho c ao das obrigações." 

Tmlavi:t, rcconht!ct! que há atividadcs típicas de Administração 
J>úblic~t. como a manutenção do serviço postal, qut: estão sendo exer
dd:ts por Cnlflrcsa pública, u seu ver erroneamente. 

4. Muito embora englobadas sob a mesma designação- admi
nistraç:io indircw - as três categorias de dcsc~:ntralizaçUo adminis
trativ<J guardam grandes diferenças entre si. Assim é que a autarquia 
i: inteiramente regida pelo direito público. Jú a empresa pública, 
conqu:1nto pcssoajuridica de direito privado c regida por regime mis
to- direito público c direito privado- está mais próxima das pes
soas estatais que a sociedade de economia mista, da qual se distingue 
ror v[! rios aspectos: 

a) capit'd somente público; 
b) justiça própria; 
c) controle linancciro pelo Tribunal de Contas, enquanto que a 

sodcdudc dc t.'conomia mista somente na medida em que o capital é 
rlíblico c quando a lei o dt:tcrminar. 

Constitucionalmcntc, e vale enfatizar que a matéria em exame 
nC!o J'ni apreciada pela Comissão de Constituição c Justiça do Sena
do, o item I do artigo 125 trata a empresa pública cm pi: de igualda
de com a :~utarquia, fac!! ao critério rariom• pt•rsmTat: que as exclui da 
compctcncia na Justiça do Trabalho nos litígios decorrentes das rela
Cl'Jcs t:mpr~.:l!aticias. 

5. No Brasil, as mividadcs desenvolvidas pelas empresas públi
cus sfto incomp~1tívds com o direito de greve e a sindicalização, ver
d;~th: qllC transparece dn simples enumeração das empresas públicas 
federais: 

01 -Empresa Brasileira de Infra-Estrutura i\cro
portuúria -INFRAERO 

112- Curnpanhia Brasileira de Alimentos- COBAL 
0.1- Companhia Brasileira de Armazenamento -

CJBRAZÉM 
04- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

UvlllRAPA 
05- Empresa Brasileira de Assistência Técnica c 

btensC!o Ruml- EMBRATER 
tlh- Empresa Brasileira de Correios e Tclí:grafos 

LCT 
07- Caixa Económica Federal- CEF 
OX- Casa da Moeda do Brttsil- CMB 
{)IJ- Sl!rviço Federal de Proccssumcnto de Dados -

SI'.RPRO 
lO- Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR 
li -Banco Nacional da Habitação- BNH 
I"- Cnrnpanhia de Desenvolvimento do Vale do São 

l·"""'isco- CODEV i\SF 
I J - Empresa de Processamento de Dados da Prcvi

dcncia Social- DA Ti\PREV 
14- bllprcsa llmsilcira de Plancjwncnto de 

l'r;'ll-.;purt~:- G EI POT 
I~- Empn.:su Uc Ergcnhuria c Construção de Obras 

hr!.!l'iil.ls- ECEX 

16- B:mco N:~cional do Desenvolvimento Econômico 
-BNDE 

PMtomto, utivitludes típicas estatais du maior importfmciu pam 
o Pais, como as enumeradas, nos seus diversos campos: transporte, 
cnmunic:u;no. abastt!cimcnto, habitação c outros- nüo podem ticnr 
sujeitas iiS mesmas condições ditadas pela ordem privada, porque o 
interesse privado, ainda que grupal, deve ceder lugar ao interesse 
público. 

6. Dentre as objcçõcs que podem ser apontadas à sindicalização 
. desses servidores, sobrclevum .. sc: 

11') - :1 organização sindicnl pressupõe interesses que se 
contrapõem: o~ dus clusscs putronuis c os das cutegorias 
prolissiomtis: niio h[t interesses contruditórios a dcfc:ndc:r quando o 
Estado é n empregador, por isso que visu uo bem comum, não 
hotvcmlo propósitos especulutórios em sua ação; 

21
·') - a sindic:tlilaçUo pode trazer como conseqUência o 

c.\crcicio do direito de grave, o que é incompatível com a função 
púhlica. 

Para LJLIC se faça uma idéia dos inconvenientes que poderiam 
:rdvir da medida proposta imagine-se uma greve deflagrada por servi
dores de urn:r das entidades seguintes; ECT, CEF, BNDE, BNH; 
seri.t o ca.us administrutivo: faltur-lhcs-ia um final moral legítimo, 
por ofender um interesse muior- o do grupo societário que compõe 
a comunid:tde brasilcim. 

7. Oportuno se torna lembrar, ainda, que a Constituição 
h.:dcml cstahclccc cm seu 

"Art. 162- Não será permitida greve nos serviços públi
cos c <ttividadcs essenciais, definidus cm lei." 

seu 
A Lei n•>4JJO, de 1-6-64, regula o direito de greve dispondo em 

"Art. 511
- O exercício do direito de greve deverá ser 

autoriz:rdo por decisão da assernblí:ia geral da entidade sin
di'-'al. que representar a categoria profissional dos associados 

" .............................................. •••' .. 
Os dispositivos, constitucional c Jegul, acima transcritos, levam 

it conclusão de que, transformada em lei a proposição, tcr-se-ia sin
dicotlu impedido de fuzer greve, situação configurudamente 
paradoxotl. 

R. Finalmente, impende aduzir que o projeto n• 248/75, 
tratando de matéria '"semelhada, recebeu parecer contrário da 
Comissão de Constituição e Jus! iça do Senado Federal. Na sessão de 
12 de maio do corrente ano a matéria foi rejeitada, conforme 
publicação do DCN,Seçào 11, de 13-5-76, página 24 I 6. 

. Por estas razões, Sr. Presidente, u Maioria é pela rejeição do 
j1fll,JClU. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Franco Montara, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O presente projeto, jú aprovado na Câmara dos Deputados, 
receheu parecer unânime de todas as Comissões chamadas a opinar, 
no Senudo. O projeto se destina a permitir a sindicalização dos 
empregados dus empresas públicas. 

Nus Comissões, o parecer foi unânime. Entre as razões indica
dus, consta uma que é transcrição de Mensngem do Governo atual. 1:: 
o seguinte o texto da mensagem citado no parecer da Comissão de 
Legislação Social: 

"Um dos princípios básicos resultantes da 81• Conferên
cia-Geral du Organização lntcrnncionul do Trubalho, realiza
da cm São Francisco, cm 1942, diz respeito justumente 11 
liberdude de sindicalização. Tui principio é defendido pelo 
ntuul Governo, rcssalvudus determinudus (1rcus, entre us 
quais a dos servidores públicos, cuju proibição de sindiculizu-
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ção atende aos interesses nacionais, Igualmente o Brasil ratin· 
cou a Convenção n• 98 da OIT, relativa "A aplicação dos 
principias de direito de sindicalização c negociações coleti· 
vus." 

A liberdade de associação profissional é assegurada através da 
Emenda Constitucional n• I, que manteve o art. 166 da Constituição 
de 1967, permitindo a sindicalização - não permitindo apenas a 
greve- nos serviços públicos c ntividades essenciais definidos cm lei. 

O principio da sindicalização dos servidores públicos c das 
empresas públicas não pode receber a objeção há pouco levantada, 
porque a dizer-se que, no caso do serviço público, não existe o cmpre· 
gndor privado c a sindicalização teria apenas este objetivo, isto 
significa limitar a amplitude do direito de sindicalização. 

~ um direito reconhecido em todos os países, a sindicalização 
também dos empregados públicos. Eu, particularmente, rcprescntan· 
do o Congresso, tive oportunidade de assistir, na Alemanha, há três 
anos, a assinatura de um acordo coletivo, celebrado entre o sindicato 
representativo dos servidores federais da Alemanha e o Governo 
desse puís. Acordos como esses são comuns e representam uma exten
são do direito do trabalho a todos e não apenas no empregado da 
empresa privada. 

Esta matéria foi discutida na Câmara, aprovada por todas as 
Comissões e pelo Plenário da Câmara, e parece, pelo que consta do 
projeto, sem nenhuma restrição, por unanimidade. Nas Comissões 
também, por unanimidade, Agora, inesperadamente, o representante 
da Maioria informa que a votação será contrária, e invoca várias 
razões, algumas delas que representam argumentos novos para a 
matéria. 

Esta apresentação de razões í: realmente nova, tanto que o 
Senador Nelson Carneiro, por antecipação, imaginava uma aprova· 
ção tranqUila da matí:ria. Diante desta surpresa e diante das razões 
invocadas pelo nobre representante da Maioria, parece-nos que a 
providência normal seria a volta desses projetas às Comissões 
competentes- Legislação Social e Serviço Público Civil - pura que 
as mesmas examinassem as razões aí apresentadas c mantivessem ou 
não o seu parecer anterior. 

Neste sentido, Sr. Presidente, estamos remetendo à Mesa 
requerimento, com base no Regimento Interno, solicitando o 
rcexame da matéria pelas Comissões de Legislação Social e de Servi· 
ço Público Civil, e encarecemos, também a V. Ex•, que o coloque cm 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri· 
mento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário, 

~lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1l0, DE 1977 

Nos termos do nrt. 350, combinado com u alínea b, do nrt, 310 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei da Câmara n• 56, de 1976, a fim de que seja encaminhado ao re· 
exame das Comissões de Legislação Social e de Serviço Público Civil, 

Sala das Sessões, 11 de mui o de 1977,- Franco Montoro, 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- De acordo com a deli· 
bernção do Plenário, a matéria sai da Ordem do Diu pura o reexnmc 
solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis· 

lutivo n• 26, de 1976 (n• 63-A/76, na Câmara dos Depu
tados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRÁS, c suas subsidiárias Petrobrás Química S.A.
PETROQUISA, Pctrobrás Distribuidoru S.A., Petrobrás 
Internacional S.A.- BRASPETRO, e Companhiu de Petró· 
Jeo du Amazônin- COPAM, relntivus uo exercício de 1972, 
tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por nõo 
se trutnr'de mutí:riu que justifique u apresentação de Projeto 

de Decreto Legislativo- sob n•s 29 e 30, de 1977, das Comis· 
sàcs: 

- de Constltulçiio e Justiça; e 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a dis

cussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação, para a redaçi!o Onal. 

t; o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l6, DE 1976 
(N• 63·A/76, na Câmara dos Deputados) 

Apro>a as contas da Petróleo Brasileiro S/ A -
PETROBRÁS, e suas subsidiárias Petrobrás Qulmlea S/ A -
PETROQUISA, Petrobrís Distribuidora S/ A, Petrobrú 
Internacional S/ A - BRASPETRO, e Companhia de Petró
leo da Amazônia- COPAM, relatlnsao exerelclo de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo Brasi
leiro Sf A - PETROBRÃS, e suas subsidiárias Pctrobrás Química 
S/A - PETROQUISA, Petrobrás Distribuidora SfA, Petrobrãs 
Internacional S/ A - BRASPETRO e Companhia de Petróleo da 
Amazônia -. COPAM,· relativas ao exercício de 1972, de 
conformidade com o parágrafo único do art. 32 da Lei n• 2.004, de 3 
de outubro de 1953, e do Decreto n• 61.981, de 28 de dezembro de 
1967. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item S: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n'71, de 1976, ao Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de 
vida, pura efeito de recebimento de proventos, por parte dos 
aposentados de qualquer sistema, tendo 

PARECER, sob n• 70, de 1977, da Comissão: 
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra para discutir a matéria, de

, claro encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão, é o projeto dado como deOnitivamente 

aprovado, nos termos do art, 315 do Regimento Interno, 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1976 

Ulspõe sobre a dispensa de apresentaçio de atestado de 
>ida, para efeito de recebimento de pronntos, por parte dos 
aposentados, de qualquer sistema, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O pagamento de proventos aos aposentados, quando 
feito pessoalmente ou depositado em estabelecimento bancário, inde· 
penderá de apresentação de atestado de vida, 

Art. 2• Para os efeitos desta lei, consideram·se aposentados 
todos os inativos du Administração Direta ou lndireta, ou do Sis· 
temu Gerul du Previdência Social. 

Art. 3• Esta lei entrarlo em vigor na data de sua publicaçõo. 
Art. 4• Rcvogum·se as disposições em contrário. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Está esgotada a maté· 
riu constante du Ordem do Dia. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo n palavra no nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUERCIA PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SER;{ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Endividamento da Empresa Nacional 
A VIsão da Realidade Conjuntural 

Os mecanismos montados no Pais para habilitar o empresariado 
a explorar melhor as oportunidades de negócios sempre estiveram 
mais voltadas para a concessão de empréstimos c pouco para a capi· 
talizaçüo das empresas. Jâ cm 1974,75% da poupança nacional esta· 
va dirigida para as empresas sob a forma de financiamentos. 

Essa tendência resultou de um quadro favorável, que durante 
anos seguidos viveu-se neste Pais, levou o empresariado a acomodar· 
se à facilidade creditícia. 

Atrelaram-se, assim, de 1968 a 1973, ao otimismo do decantado 
período do "milagre brasileiro", quando o Produto Real cresceu à 
média anual de I 0%, com uma inflação declinante, de menos de 20% 
em 1969,15,5%em 1972c 15,7%em 1973. 

Entretanto, de forma surpreendente, variados fatores adversos, 
surgiram no segundo semestre de 1973, no Brasil e no mundo, que 
provocaram profundas modificações na economia. Enchentes no 
Mato Grosso, geadas no Paraná, seca no Nordeste, e a s~bita eleva· 
çào do preço do petróleo nos países fornecedores. Logo depois, veio 
a queda de preços dos produtos primários, como conseqUência da 
recessão do comércio internacional. Ainda manteve-se, por algum 
tempo, a esperança de que essas violentas mudanças nos mercados 
internos e externo poderiam ser contornadas, e os desajustes 
conseqUentes, sobretudo, o surto inflacionário. 

O Governo brasileiro, como vários outros governos, deste e 
de outros continentes, passaram a adotar medidas de defesa, 
principalmente de combate à inflação. Para manter um razoável ní· 
vel nas atividades econõmicas, sem apelo ao tratamento de choque, 
foi inevitável o estouro do Orçamento Monetário. O empenho cm 
recuperar a produção, com os reajustamentos inevitáveis dos salâ· 
rios, aluguéis, impostos, tarifas, etc ... forçaram a expansão dos meios 
de pagamento. 

O Presidente Ernesto Geisel sustentou, ainda, em 1974, a taxa 
elevada de crescimento de 9,6%. As safras de 1974/75 permitiram se· 
gurar o crescimento ascensional de vários índices, como o de preços 
por atacado, custo de vida e da própria inflação. O aumento do custo 
de vida situou-se, no período, enire 33,8 e 31,2%. Mas, jã no final de 
1975, a inflação voltou a recrudescer para alcançar46,5% cm 1976. 

O vendaval, que aÇoitou o País inteiro, deixou o empresariado 
mais endividado, porque a base da expansão, no período do "boom" 
c:conõmico, roi construida, predominantemente. com recursos finan· 
ceiros obtidos por empréstimos. 

A escassez de capital sempre foi um mal crônico no meio 
empresarial brasileiro, fruto do usual entendimento dos nossos buro· 
cratns em admitir a canalização da poupança para os financiamentos. 

Esta concepção levou o endividamento das empresas a níveis 
excepcionais. Segundo dados divulgados na imprensa, esse 
endividamento, hoje, está acima de 60% do ativo total. Em 1970 se 
situava cm torno de 35%. No Brasil, sempre foi muito mais fácil n 
tarefa de obter empréstimos do que atrair investimentos. Essa 
anomuliu do setor r.nuncciro nacional, como uma distorção cristali· 
zudu, vinha passando de uno u ano, 

Fotores Negatl>os- Óbices 

No quadro de convivência com n inflação, os empresários 
pruticum com muestriu u transferência do; aumentos de seus custos 

operacionais pura o consumidor. Esta passagem se processa sem 
grandes embaraços. Talvez seja esta razão pela qual submetem-se tão 
docilmente às exigências da rede bancária que, a título de reprocida· 
de se obrigam a deixar cm conta bloqueada 20, 30, e até 40% do 
valor dos descontos dos papéis de efeito comercial. Isto constitui, 
certamente, um fator inflacionário; pelo encarecimento do custo do 
dinheiro. 

As taxas de juros, nas linhas de crédito ao consumidor para 
adquirir bens com pagamento a prazo, basicamente constituída da 
classe média, situa-se entre 5 e 7% ao mês. Isto esmaga a economia 
popular. No sctor bancário comercial a variação de juros vai de 40 a 
60% ao ano. Isto tritura a economia clo empresário. Os banqueiros 

·justificam o encarecimento do dinheiro porque as taxas de captação 
estilo cm torno de 42 a 48%. Entendem que a inflação continua eleva· 
da c não há outro meio de proteger suas atividadcs. 

O Presidente da Associação das Empresas de Crcdi· 
to, Financiamento e Investimento, Senhor Américo Oswaldo 
Campiglia, afirmou recentemente "não se obscivar no mercado 
qualquer tendência baixista nas taxas de juros". A liberação dessas 
taxas, posta cm prática, este ano, por nossas autoridades monetárias, 
foi justificada como arma eficaz para conter a expansão dos meios de 
pagamento, c desestimular a procura de dinheiro para fins especula· 
tivos ou aplicações supérfluas. Mas, com a liberação surgiram exces· 
sos. O Ministro da Fazenda procurou refrear a especulação através' 
de um acordo de cavalheiros, missão entregue ao Presidente do 
Banco do Brasil. Ouvi de um banqueiro, no Rio de J anciro, conside· 
rar pura ilusão pensar que Bancos perderllo a oportunidade de elevar 
seus rendimentos. Mas, o Ministro Simonsen diz categoricamente 
que a "inflação vai ceder, não é uma profecia, é uma questão de 
lógica". Esperamos que isto aconteça, mas, francamente, esse círculo 
vicioso, de mais inflação maior custo do dinheiro, parece-nos um 
circuito da morte. !;: preciso rompê-lo, c jã. De que forma? Os 
"cxperts" que o digam. Cabe-nos, apenas, denunciar o fato. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. RobertoSaturnlno (MDB- RJ)- A denúncia de V. Ex• 
é absolutamente procedente. V. Ex• aborda um dos problemas que 
eu classificaria como aqueles de maior prioridade na atual conjuntu· 
ra. E esta i: a razão pela qual nós temos insistido aqui na constituição 
de uma Comissão de Inquérito para estudar, para analisar este 
problema cm profundidade. E pesquisar as causas pelas quais a 
intermediação financeira, neste País, i: das mais caras do mundo, se 
não for a mais cara. 1:: claro que esta situação nilo pode perdurar, sob 
pena de destruir toda a base empresarial do País. !;: como eu dizia, 
aqui, ainda hã pouco, procurando definir a filosofia do modelo 
econõmico que estâ sendo adotado, ou construído - como diria 
V. Ex•- em que a figura do empresário, do investidor, daquele que 
investe capital para obter dividendos ou lucros, é substitulda cada 
vez mais pela figura do prestamista, do especulador, daquele que, 
dispondo de capital financeiro, joga com esse capital e obtém, sem o 
esforço de todos os brasileiros. Essa situação não pode perdurar, 
como cu disse e volto a insistir. Gostaria de poder contar com o 
apoio de S. Ex•, para que esta Casa tomasse a si a responsabilidade 
de analisar o assunto numa Comissão Especial, numa Comissão de 
Inquérito, porque o fato é que este sistemu financeiro estâ usfixiando 
u vida econõmica do Pais e constituindo-se a meu ver na principal 
causa da inflação de nossos dias, que i: o custo exorbitunte da 
intermediação financeira. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço o 
apartt: de- V. Ex•, upenas discordo du necessidade de se constituir 
uma Cnmissiío Parlamentar de Inquérito puru cxuminur-sc as ruzôes 
desta situaçiio, porqunnto, o próprio debate, o exume da matéria, 
que todos estamos absolutamente livres paru ruzer neste Plenário, 
pmlcriio t:sclarcccr da mcsmu muncira que uma Comiss1\o Purlumcn-

, .. ·,'.'• L:·.\·'··, . i >a_.,; " J I i .~ ,;;_ Jl '!f'!. 
~e,· 
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tu r de Inquérito. Mns, na seqUênciu do meu discurso, V. Ex• vai ou
vir que, realmente, o Governo está começando a executar uma politi· 
cu apropriada, tendo cm vista oferecer umu solução rcalistu para essa 
situação. 

Muito obrigado, nobre Senador Roberto Saturnino. 
O surto innacion:írio que, de 1973 pura 1977, passou de pouco 

mais de iS pura mais de 45%, comeu as disponibilidades de caixa c de 
reservas das empresas produtoras, obrigando-as a apelar por mais fi. 
nanciamentos. Se a produção aumenta e os custos desta crescem pro· 
porcionalmente à elevação dos preços das matérias primas, insumos 
básicos, mão-de-obra, etc ... certamente haverá necessidade de au· 
mentes nos limites de operações na rede bancária. Acentua-se, dessa 
forma, a carência de capital de giro. Embora seja correta a política 
de fixação de tetas para a expansão global do crédito, no Orçamento 
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, tal entendimento não 
permite atender essa necessidade. Em 1977 a citada expansão foi li mi· 
tada a 34.5%, enquanto os meios de pagamento será de 25%, com 
uma reserva de contingência da ordem de Cr$ 20 bilhões. Como a 
inOaç-lo provavelmente ultrapassará a 40%, verifica-se como será 
dilicil as empresas aguentarem-se, sem contarem com o abastecimcn· 
to de capital cm condições compatíveis ao custo da produção. Aí, 
reside uma das maiores dificuldades para o Governo controlar a in· 
nação sem provocar o excessivo endividamenteo empresarial. 

Durante muito tempo praticou-se o afrouxamento desses 
controles toda vez que a corda ameaçava rebentar. A cada período 
de expansiio do crédito cru seguida de uma retrução, o que os econo· 
mistas chamam de stop and go. Agora, o Ministro Simonsen afirma: 
desta vez será somente ... stop. De que maneira seria possível esse stop 
sem provocar um dilúvio que fizesse sossobrar empresas trudicio· 
nais, muitas com mais de 25 anos de trabalho ininterrupto? Isto 
representa um desafio à sabedoria e à cxperiénciu dos que coman
dam us finanças deste Pais. 10 imenso o número das que não resisti· 
ri um a um aperto prolongado. 

Poupança e Investimento 

Como vimos anteriormente u raiz de todo esse desajuste deveu· 
se às distorções provocadas pela f:ícil expansão crediticia. Dai, a no· 
va politica governamental de modificar a tradicional linha de ação, 
buscando inverter as posições- maior canalizuçüo du poupança
pura u capitalização, contra o velho vício de maior emprego à ftnun· 
ciumentos. Em 1970,44% da poupança bruta ia para us empresas sob 
forma de capital, em 1976 esse índice baixou para 20%. O Governo 
passou, então, a agir no sentido de reorientar o nuxo da poupança 
em função desses novos objetivos. 

Tem, o nosso Pais, uma capacidade impressionante de paupan· 
çu, apesar da notória má distribuiçiio de renda. Foi registrado nos 
últimos anos o crescimento du taxa de poupança interna de 14 pura 
22% do Produto Interno Bruto, a despeito du inOação. Isto graças ao 
principio da correção monetária. Mas a verdade é que u maior parte 
dessa poupança vem sendo, direta ou indiretamente, carreada para 
cobrir deficit.< orçamentários, il realização de obras de infru-estrutu· 
ru, através do BNH, etc ... ficando muito pouco pura us atividudes 
produtor:IS. A soluçiio parcial do problema está, suponho, e como 
muitos pensam, na conciliação dos interesses, entre u sustentação e 
promoção do sistema empresarial c as medidas antiinnucionárias. O 
crescimento dos n~gócios com açõcs, sob o pessimismo perturba· 
dor da inOução, pode ser em parte contornado pela utilizaçüo da 
poupança compulsória nu uplicuçào diretu no mercado primúrio. 

A redução do endividamento, por certo, não será obtido apenas 
com a injeçào de maior capital nus empresas, é preciso, que outros fu· 
tores sejam igualmente aperfeiçoados puru garantir o progresso 
empresarial, sobretudo u lucratividade. Uma das razões do emper· 
rumento em certos sctores nu agricultura brasileira foi u baixa lucra
tividude impostn ao produtor, cm favorecimento dos intermcdi:lrios 
c do consumidor urbano. Os óbices que impedem u lucrutividadc no 
meio produtor devem fler, portanto, reduzidos à mínima expressão. 
Isto é fundumental. 

O desenvolvimento do mercado interno, robustecido pela expor· 
tuçUo de excedentes, como oru está ucontecc:ndo, furá reduzir nossa 
dependência da poupança externa, cm beneficio do empresariado 

nacional. E quanto mais cfetiva for essa independência e menor a bu
rocnllizaçào da economia, mais r{tpida será a revitalização da cmprc· 
sa nacional. 

Portanto. o ponto do partida está no aumento da poupança 
interna c na rucionnlização da sua aplicação. Em outras palavras, 
precisamos aperfeiçoar os atuais e criar novos mecanismos de apoio 
ao trabalho e ao capital; proporcionar reais condições favoráveis a 
quem quer trabalhar c produzir sem sentir-se constantemente 
ameaçado de destruição sob qualquer "virada do tempo". O cmprc· 
sário precisa sentir-se encorajado a assumir riscos, pois isto é da es
sência do regime. Nào pode ser .. freiado" a cada instante cm suas 
iniciativas. 

Um Pais da originalidade do Brasil, ainda apresentando eleva. 
da taxa de subemprego e mais de 70% de sua força de trabalho na 
faixa do salário-mínimo, não agUenta sucessivos "aquecimentos" c 
"desaquecimentos" sem pagar o altíssimo preço da alimentação de 
forças antagónicas, só norescentes quando se agravam as condições 
internas. 

O Sr. !tomar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
aparte, Senador? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Concedo o 
aparte com todo o prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- No inicio do discurso de 
V. Ex•, até pensei que fosse um representante da OposiçàtJ que 
estivesse ocupando a tribuna, porque V. Ex• procedia a uma análise 
critica perfeita u respeito da posição do empresariado brasileiro, 
analisando o chamado "milagre brasileiro"- hoje, já se fala até cm 
"milagre du exportuçiio brasileira" -, também mostrando a inOa· 
ção, em 1972, se não me engano da ordem de 15%, para situar a atual 
inOação. V. Ex•, então, analisou esse quadro todo·para dizer como 
se encontra endividado o empresariado brasileiro e, agora, diz que é 
preciso encorajar o empresariado. Como, com uma inOaçilo confcs· 
sada de 46%? Como encorajar esse empresariado com dinheiro caro c 
com o Governo pedindo maior produtividade a esse empresariado c 
quando ele recorre ao Banco do Brasil tem menor açüo de desconto 
de duplicatas, como aconteceu na minha cidade, Juiz de Fora, cidade 
altamente industrial, dento do Estado de Minas Gerais? Não sei, 
Excelência, como encorajar, quando o Governo não consegue, 
apesar das várias promessas. Eu já citei isso aqui, que no dia 15 de 
janeiro de 1975, dois Ministros da área económica disseram ao 
Senhor Presidente da República que a inOação estava sob controle. 
Nüo sei que controle é esse, pois a cada dia ela continua subindo. 
N~o sei como encorajar, se mantivermos n atual política econõmica 
do Governu. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço o 
aparte do nobre Senador representante de Minas Gerais, mas quero 
fazer a seguinte observaçüo a respeito do que disse: é de que, de 1969 
até !973, havia um progresso real, cfetivo, um crescimento mêdio da 
ordem de I 0% na economia nacional, quando surgiram vários fato· 
res adversos, tanto dentro do Pais como no exterior- e fiz menção a 
eles -, fatores esses que abalaram profundamente a estrutura 
económica. Só a geada do café reduziu a nossa produçüo cafceira a 
quase nada. E, a duras penas, estamos sustentando umu exportação. 
E graças a essa geada, evidentemente, e a outros fatores externos 
houve uma brutal rcuçiio de preços no mercado internacional. Isso 
foi- digamos- um fator de sorte, cerque se houvesse, nos outros 
países produtores de café, grandes estoques, provavelmente o Brasil 
teria sofrido sozinho. Mas os outros puises não tinham estoques, o 
mercado internucionnl ficou carente desse produto, entilo os preços 
cresceram c vieram compensar u nossu escassê~. Secu no Nordeste, 
enchentes no Mato Grosso, estouro dos p'rcços do petróleo no mer· 
cado internacional, tudo isso perturbou de tal maneira u condução 
dos negócios no Brasil que nós, então, passamos u perder o ritmo e 
conseqUentemente. u innnçào recrudesceu e deu nessa perturbuçilo 
que estou annlisundo. 
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Mas V. Ex•. quando faz a observação, a faz sob um determina
do ponto do meu discurso. Isola a sua observação, quando ela tem 
que ser compreendida com a leitura do texto integral, porque V. Ex• 
vai verificar que tt politica do Governo, hoje, com imensos sacrifí
cios, consiste em, exatamente, criar mecanismos para corrigir as 
conseqUências desse vendaval que açoitou o nosso País. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Busquei, evidentemente, 
uma sctorizaçào. Mas V. Ex• lembrou, e com razão, que a poupança 
interna era dirigida a quê? A cobrir deficits orçamentários. V. Ex• 
concordu comigo. 

O SR. MILTON CAbRAL (ARENA - PB)- Deficits para a 
construção da infra-estrutura da qual este Pais estava tão carente ... E 
num País que V. Ex•, como engenheiro, sabe que todo dinheiro ê 
pouco para investimentos, principalmente em campos de essencial 
repercussão no desenvolvimento, como é a infra-estrutura de 
transportes, saneamento básico, etc .... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Isso ê o que nos 
preocupa quando o Governo fala que vai duplicar as exportações. 
Quero saber sobre que infra-estrutura, sobre que armazenamento ele 
pretende fazer isso? Veja V. Ex• que não estou apenas setorizando, 
estou englobando uma política do Governo no setor económico. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Confiemos na açào do Governo do Presidente Ernesto Geisel, 
com as novas aberturas em favor das empresas, enquanto, ao mesmo 
tempo, faz incrementar o apoio ao trabalho. O Governo realiza 
aperfeiçoamentos no mecanismo distribuidor de renda, com base na 
crescente participação dos trabalhadores nos resultados auferidos pe
las empresas através desse engenhoso instrumento de patente brasilei
ra que é o PIS-PASEP. Este ê o sentido da Mensagem n• 46 do Se
nhor Presidente da República ao Congresso Nacional, ao propor o 
Projeto de Lei n94, que autoriza a transferência, para o Fundo PIS
PASEP, de ações de propriedade da União. Inteligente e oportuna 
proposição de criar mais um reforço na sábia estratégia de capitaliza
ção das emprcsns em associação com interesses dos trabalhadores. 
Mais uma expressiva manifestação da vontade de "basear a maior 
parte do nosso desenvolvimento econômico- cm seus variados cam
pos de atividade - na empresa privada nacional, considerando-a 
como instrumento de ação mais engenhosa e eficaz". 

Esta e outras providências que poderão fortalecer a capitaliza
ção das empresas não devem ser encaradas como uma "hospitaliza
ção", medidas temporárias para resolver crises eventuais, em setorcs 
isolados, embora tudo conduzido sob indiscutível interesse público, 
por relevantes razões econômicus c sociais, de forma clara c insuspei
ta. 

Muito mais procura o Presidente Geisel c sua equipe. Procuram 
dar ao País uma organização permanente, onde o Ouxo da poupança 
e dos empréstimos irriguem o sistema empresarial privado com o 
máximo de normalidudc e ntcionalidadc. Procuram fortalecer o siste
ma empresarial de forma mais completa possível, assistindo à 
capitalização, à competência gerencial, à capacitaçào tecnológica, à 
organização do mercado, e assim por diante. 

O atual Governo, face às diretrizes estabelecidas no planeja
mento de suas ações, e com base no crescente diálogo com as classes 
produtoras, passou a tomar iniciativas de grande profundidade a 
exemplo da nova Lei das S/ A, eu criação da Comissão de Valores 
Mobiliários, ambas debatidas e aprovadas no Congresso Nacional. 

Espccilicamente, com vistas a capitalização das empresas, desta
quemos uma dezena de outras iniciutivus tomadas nos últimos unos: 

I - Criaçàll do PR OCA P- Programa de Apoio à Capitaliza
ção da Empresa Privada Nacional cm cujo lançamento inicial apli
cou-se mais de CrS 2 bilhões, estando prestes u renovur-sc. Embora, 
considere-se uma gota d'úgua no oceano das necessidades. Trata-se 
de iniciativa que poder{t se transformar num poderoso instrumento! 
c hastante elicaz: 

2 - Lançamento do PROGIRO; primeiro el'c:tivo programa 
para us pequenas e médias empresas, com juros respectivamente de 
22 e 27%, com a primeira dotação de CrS 7 bilhões, tem como 
instituição central a Caixa Económica Federal e repasse dos Bancos 
de Investimentos regionais; 

3- O lançamento do FINAC- Programa de Financiamento a 
Acionistns (empréstimos para subscrição de ações); 

4 - Crió!ção do Programa de Apoio Financeiro ao Desenvol
vimento Tecnológico da Empresa Nacional, sob a administração do 
FINEP; 

~- Dinamização das empresas sLbsidíárias vinculadas ao 
BNDE, ·com a finalidade de apoio à empresa nacional, como o 
FINAM E, a EMBRAMEC, a FIBASE, a IMBRASA e o CEBRAE, 
em linhas de crédito nilo regulares, para a elaboração de projetes; a 
aquisição de ações; participação acionária em açõcs sem direito a 
voto; aval a financiamentos externos; apoio financeiros nilo 
reembolsável ou fortemente subsidiado a pesquisa c a capacitação 
tecnológica; programas de treinamento gerencial, etc, .. Em 1976 
foram concedidos financiamentos no montante global de 52,2 
bilhões de cruzeiros, 58,6% mais do que o total aprovado cm 1975. 
Desses, 30,5 bilhões, incluídos os repasses às suas quatro subsidiã
rias (menos de 10 bilhões de cruzeiros), foram injctadas na economia 
nacional. Esses instrumentos, a semelhança do PROCAP c do 
PROGIRO, poderão, nos limites de suas finalidades desempenha
rem papel de extrema importância na capitalização de empresas em 
setores fundamentais. 10 preciso, entretanto, que recebam recursos à 
altura do papel que devem desempenhar; 

6- Determinação às empresas estatais para não utilizarem o 
mercado interno de capitais, a fim de atrair subscrição de açõcs ou de 
papéis para efeito comercial; 

7- Elevação do percentual de incentivos fiscais sobre o impos
to de renda de pessoas flsicas, desde que aplicado cm ações; 

8 -Aplicação do Decreto-lei n• 1.494, que onerou a aplicação 
em títulos de renda lixa, assegurando maior vantagem no investimen
to de açõcs; 

9- Recursos financeiros através do CNPq a preparação de 
recursos humanos de alto nível; 

lO- Autorização ao BNH para criar linha de crédito especia 
para financiar a alienação de terrenos urbanos, pertencentes as 
empresas, desde que o valor obtido na transaçilo seja aplicado na 
aquisição de ações da própria empresa vendedora. 

A ação governamental não estancou. continua criando novos 
estímulos para reforçar a capitalização da empresa nacional. A mais 
recente medida é esta, que no momento examinamos no Con~resso 
Nacional. O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Ernesto 
Ucisel, propõe como antes foi comentado, a transferência, para o 
Fundo PIS-PASEP, de ações de propriedade da União, bem como, 
as bonificações delas decorrentes e a parte de recursos do incentivo 
criado pelo Decreto-lei n• I 57 que, (recursos do Imposto de Renda 
para aplicação em ações e debêntures através de instituições financci· 
ras) u1na vez encerrados os prazos facultados aos contribuintes para 
efetivuçilo das aplicações, não vierem a ser utilizados. 

Na justificativa dessa Mensagem os Ministros da Fazenda c da 
Secretaria de Planejamcnto ressaltaram o objetivo central do proje
to: "concorrer para a capitalização das empresas privadas nacio
nais", enquanto, no mesmo tempo, "amplia o património dos Trabn· 
lhadores, que passam a ser os proprietários de um grande fundo 
acionário, constituldo de uçõcs de excelente qualidade c rendimento, 
tanto de empresas privadas quanto de empresas sob controle govcr
nnmentul". Isto signilicu acrescentar recursos, a mais, da ordem de 
CrS 6 a Cr.S 7 bilhões beneficiando milhões de trabalhadores, scrvi
~orcs do.Estado, Ulisedadotdo PIS -PASEP. 

Niio tenho dúvida de que tais providências revelam u extratifi· 
caçi"to Ue uma lilosolia privativista cm moldes de constante atualiza
çiio. 

O Presidente da República abandonou 11 timidez que marcuvu u 
nçào govcrnamcntill, nesta {trea, e passou u enfrentar os problemas 
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de dt:sc;~pitulizaçiao com toda nrmcza. As novas diretrizcs na destina .. 
çito da poupança voluntária c compulsória, a participação do BNH, 
0 envolvimento natural de recursos do PIS·PASEP no risco empre· 
sarial, constituem pontos positivos de uma polftica diferente, agressi· 
va. rt:almcntc dcscnvolvirncntista. 

O Sr. Eveláslo Vieira (M DB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Com muito 
pra1.cr. 

O Sr. Eveijsio VIeira (MDB - SC) - V. Ex• registrou, 
anteriormente, que as empresas brasileiras se encontram endivida· 
das. Registro perfeitamente correto. Fala V. Ex• das várias linhas de 
crbdito que o Governo vem criando - quase que diariamente, há 
novas linhas de crédito. Resolverá o problema do empresariado, se 
nfto forem rcduzido1s Wi taxus bancárias? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Queria, cm 
respost" ao aparte de V. Ex•. observar que não citei novas linhas de 
cr~ditu. c sim. novos instrumentos para capitalização das empresas. 
Nito signincn isso empréstimo; significa injeção dircta no capital das 
cmpn:sas, par01 que elas possam, cxatumentc, através desses mecanis .. 
mos, fugir ;, nocessidado de estarem permanentemente pedindo 
empréstimos. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Veja V. Ex• que as 
cmpresus br:~silcirus. na sua quase totalidade, estão endividadas. 
Ainda agora. numa reunião das Federações das Indústrias do 
Paranú. Sanw Catarina c Rio Grande do Sul, em Gramado, o fato 
foi lambém evidenciado, o o pranto foi amplo. Os bancos brasileiros, 
no último ano. tiveram lucro na ordem superior de 100%. Se o Gover· 
no nfw rcdu1.ir o custo do dinheiro, as empresas não terão possibili
dmJcs de se dcscnvolvcr. O grande óbice continuará. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Comentando o 
aparte de V. Ex•, tudo o que eu disse, ati: agora, foi, exatamente, 
pura demonstrar que havia uma distorção- que nós comentamos
um fato indiscutível, dentro da realidade conjuntural brasileira, a 
respeito <lo excessivo endividamento do sistema empresarial, c da 
mudançu de politica do Governo, para corrigir cxatamente essas 
diston;ilcs. Como s:ilit:ntei, essas medidas não vão parar aí - elas 
continuarUo: o processo é contínuo. · 

Mas, a verdade é que nós, ao analisarmos, de formu clara, 
ubsolutamcnt~o: fnmca, a conjuntura nacional, no que se refere a essas 
questões. nUo escondemos as deficiências, e até: denunciamos aquele 
lino "" maior importáncia: o vício daqueles burocratas que adminis· 
tmm o1s nossas instituições financeiras, por muito tempo- nãO digo 
por prcfcrénci:~, mas uma tendência natural, que vinha, de ano para 
ano, c:~rrcando a maior parte da poupança nacional para financia· 
mcntos. para empréstimos. 

A~ora, estamos assintindo a uma mudança de poHticu, isto é:, 
visundo <~corrigir essa anomalia, para que a maior parte da poupan- · 
'" nacion:~t seja, do fato, carreada pura as atividadcs produtoras. 

Est:1," oxplkaçõo que dou a V. Ex•, ao encerrar, praticamente, 
o meu discurso, dizendo o seguinte: estas iniciativas vão contribuir 
r:~ra que o mouclo cconômico brasileiro, ainda em formaçüo, projete 
linhas mais prccisus. de rorma u repercutir, com maior intensidade, 
na configura~·rio do regime democrático que estamos construindo, 

Muito ohrigauo. Sr. Presidente. (Muito bom! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a pulavra 

010 nobrl.! Senador Jl.!ssé Freire. 

O SR. JESSj:: FREIRE (ARENA- RN. Pronunciu o seguinte 
Uiscurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

f:. nu.:u dever trazer ao conhecimento desta Casa oficio que 
recebi dD Deput:~uo Alcimar Torquato de Almeida, Presidente da 
As.,omhléi:~ Legislativa do Rio Grundo do Norte, no qual S. Ex• 
solh.:ita minha intl.!rfcr6ndajunto aos órgãos competentes, objetivan· 
do a modifh:uçrw Ua política posta cm prática com reluçào ao 
funcionamento da Burrugcm Engenheiro José Batista do RcRO Pcrci
ru, no município de Poço Branco, nuquclu Unidade federativa. 

A rcivindicaçuo pleiteada originou-se de requerimento formu· 
lado pelo Deputado Magnus Kclly, aprovado unanimemente, o que 
comprovu o uccrto dus providências reclamadas. 

Em verdade, Sr. Presidente, o assunto objeto dessas considera· 
çõcs é da mais alta relevância para agricultores c pecuaristas ali 
residentes, cujas fazendas, instaladas à jusante desse reservatório 
vêm sofrendo as conseqUências desastrosas da falta de racionali· 
zaçilo na abertura das comportas daquela barragem, com repercus: 
sões econômicas imprevisíveis. 

Construída para controlar inundações que, periodicamente, 
ocorriam no vale de Ceará-Mirim, essa barragem tornou-se, 
irreversivelmente, o principal fator sócio-cconômico do município de 
Poço Branco, em face do paralelismo de sua utilização. 

O esvaziamento desordenado dessa represa, como já ocorreu em 
1975, para trabalhos de manutenção, prejudica não apenas pescado· 
res c horticultores que sobrevivem graças à retenção dessas águas, 
mas lambém médios e pequenos fazendeiros que vivem a transportar 
seus rebanhos para outras pastagens onde a água possa ser encontra· 
da. 

Daí não entendermos as declarações do ilustre Dirctor local do 
DNOS, para quem a função da barragem Egenheiro José Batista do 
Rego Pereira é exclusivamente a de evitar inundações do vale de Cea· 
rá-Mirim, não tendo referido reservatório sido construído para pro· 
duzir peixe, nem para beneficiar fazendeiros, rendeiros e hortigran· 
jeiros. 

Esse esdrúxulo ponto de vista, que respeitamos mas não acei
tamos, ni'to pode nem deve prosperar. 

Ele é incompatível e inconciliável com a politica social do 
Governo FederJI, para quem o homem í: a meta fundamental. 

Se a barragem passou a ser também manancial de abastecimen· 
to para" populução daquele sacrificudo município, através aa pesca, 
da horticultura e do outras atividades similares, então que se estudem 
us possibilidades de uma melhor racionalização do escoamento de 
suas águas, evitando·se prejuízos, de repercussões sociais, para 
quantos vivem em r unção do seu represamcnto. 

Dumntc os anos que antecederam a construçiio dessa represa, o 
povo idoaiilavu que os seus objetos percutiriam sobre: 

a) regularizuçüo do curso de água do rio Ceará-Mirim, 
evitando inundações dos canaviais, responsável por vultosos 
prejuízos á cultura da cana c, obviamente, à indústria açuca
reira du região; 

b) construção de uma moderna ponte sobre o seu 
sangrudouro, com uso de vãos livres, visando a beneficiar 
pondcri1vel parcela da populuçiio de Poço Branco que exerce 
suas utividades agrícolas e pastoris nu outra margem do rio, 
obrig:~dos a utilizarem rudimentares embarcações para essa 
travcssiu, inclusive para o transporte de suas safras, com 
visíveis prejuízos p:1ra todos: 

c) utilização correta das águas na irrigação orientada 
dos vales de Tuipu, Ceará·Mirim c Extremoz, com o 
disciplinumento da abertura de suas compotas; 

d) aparelhamento de uma equipe de manutenção, 
tornando-a cupucitada u oferecer total assistência às duas 
compotas da barragem. nu sua complexa engrenagem e 
conseqUente vedaçilo: 

e) a permanência de um razoável volume de água, visan· 
do u beneficiar os fuzendeiros c agropccuaristns dos 
municipios de Poço Branco, Bento Fernandes e João Cüma· 
ra, c, conseqUentemente, estimulá-los a grandes investimcn· 
tos nu rcgiiio; 

Lumentuvolmontc, essas perspectivas nüo se materializaram e os 
anseios duquolas populuções nuufragurum no torvelinho do 
cscoumcnto dt:sordcnudo que ali se vem processando. 

Ao contrilrio du orientação ditadu pelu udministruçiio do 
DNOS, entendemos que a funçilo do unia barrugem não podo se 
constituir cm um simples reservatório de água, sem finalidades 
sociais. 

Ela tcril, ncccssuriamente, que ter umu funçüo multiplicadora de 
riquczus, assogurundo a produçüo de peixes, hortaliças. de culturu de 
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suhsistência, cnlim, de um complexo de atividadcs capuzes de atcn~ 
der aos reclamos das populuçõcs que gravitam cm torno de sua órbi· 
tu. 

Com estas rC1pidas considerações que fazemos, dirigimo-nos ao 
eminente Ministro Rnngcl Reis c ao não menos ilustre Dirctor-Gcral 
do Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS -
solicil:lndo-lhes o obséquio de considerar a possibilidade de ser aten· 
dido o apelo formulado pela Assembléia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, no que tange ao disciplinamento da abertura das com· 
portas da barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, única 
forma de contornarmos o problema aqui exposto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Há muitos anos, desde quando integrava a Câmara dos Depu
tados. preocupo-me com o problema do livro didático, num País 
cuja populaçiio é carente de recursos. Por razões diversas, desde 
aquelas ilegítimas, pois fruto de cobiça, até outras relacionadas com 
a necessidade de mualizaçiio, uma das imposições da velocidade 
alcançada pelo progresso ti:cnico-cientínco, o problema do livro 
escolar se ugravou, continuamente, entre nós, onerando, insuporta
velmente, a maio riu das famílias brasileiras, 

Foi, assim. com grande satisfaçiio, que tomei conhecimento do 
lançamento da Colcçiio da Língua Portuguesa, obra em seis volumes 
para distribuiçiio gratuita pelas quinze mil bibliotecas públicas 
existentes no Pais. Esta é mais uma positiva inciativa do Ministro 
Ney Braga, adotada, inclusive, num instante em que é unânime a opi· 
niflo de mestres c até de alunos sobre a necessidade de melhor cultivo 
do idioma nacional. Este, aliás, um aspecto salientado pelo próprio 
Ministro. ao declarar que a "Coleção da L!ngua Portuguesa consti· 
tu i um testemunho a mais do Ministério da Educação e Cultura, do 
sr.:u esforço para criar estímulos e meios necessários ao conhecimento 
da nossa Lingua, constituindo também c principalmente uma 
homenagem aos professores do Brasil que, nas salas de aula, 
cngrandccr.:m esta No1çfio". 

Sr. Presidente, o lançamento da Coleçiio da Língua Portuguesa 
foi exaltado por toda a imprensa, num reflexo da aprovação nacional 
a essa medida de grande signir,cação para o ensino em nosso Pais. 
Hit de ser confortador para o Ministro da Educação - incansável 
cm seus esforços pura solucionar os numerosos problemas do ensino 
no Brasil c, igualmente, criar condições mais propicias para os alu· 
nos menos favorecidos de recursos financeiros, que são a grande 
m~lioria dr.: nossos estudantes - sentir a repercussão positiva de 
medidas como esta a que venho me referindo. Isso porque esses 
aplausos comprovam o acerto da decisiio tomada, o que é, bem sabe
mos, confortador para homens de espirita público como o é o Minis· 
tro Ncy Braga. Felicito Sua Excelência e congratulo-me com a 
moddttde hrasilcira por mais essa grande c eficaz iniciativa. 

Antes de encerrar, no entanto, quero expressar meu entusiástico 
apoio à reediçi\o da célebre coleçi\o BRASILIANA, indispensável ao 
estudo de :tssuntos e problemas brasileiros. Obras há muitos anos 
esgotndas estão sendo reeditadas, a preços baixos, graças à iniciativa 
do Ministro Ney Braga, em mais um inesqueclvel serviço à causa da 
cultura brasileira. Formulo votos para que a recdiçi\o da 
BRASILIANA prossiga até o lim, de tal forma que, no prazo mais 
curto passivei de tempo, os jovens estudiosos de hoje possam dispor 
das numerosas obras que integram esta coleçi\o, muitas delas clás
sicas c todas indispensáveis ao estudo de questões brasileiras! Há 
muitos unos se clamava por isso e, só agora, graças à dinâmica c rica 
gcstflo do Ministro Ney Bruga, se concretiza, para júbilo de todos os 
brasileiros! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador ltallvio Coelho. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia J de maio, por feliz coincidéncia liz pronunciamento 
nesta Casa sobre a inadiabilidadc da criação de um novo Estado ao 
Sul de Mato Grosso. Na mesma data, o Senhor Presidente da Repú· 
blica emitiu nota sobre a histórica dccisiio. Rezava o documento que 
leio p:~ra que conste dos Anais da Casa: 

. "O Poder Executivo, após demorado estudo da questiio, 
·concluiu pela conveniência de criar-se um novo Estado na 
rcgiflo sul de Mato Grosso. 

Hoje, o Presidente da República comunicou ao Governa
dor do Estado de Mato Grosso essa conclusiio, e determinou 
que se constitua, no Ministéri<t da Justiça, um grupo 
interministcrial para preparar o projeto de lei Complementar 
a ser submetido à alta consideraçiio.do Congresso Nacional. 

A modernizaçiio do quadro politico-geográfico na 
fronteira oeste do Brasil atende aos reclamos do desenvolvi
mento daquela área que apresenta reais possibilidades de um 
grande surto de progresso nos próximos anos, criadas as 
condições de administração regional que se fazem necessárias. 

Ambos os Estados, tanto o da regiiio do Sul- Campo 
Grande- com, principalmente, do Norte- Mato Grosso
cm suu nova expressão territorial, receberão da União apoio 
financeiro, quer na forma de ajuda para despesas iniciais de 
custeio, quer de investimentos complementares que acelerem 
a ultrapassagem da presente etapa de desenvolvimento, como 
é do interesse du região c do Brasil em seu conjunto." 

O júbilo no sul de Mato Grosso foi extraordinário. 
A imprensa acolheu o assunto com grande cvidôncia por sua 

incgilvcl importância. 
Alguns jornais estamparam tópicos do meu modesto discurso 

da mesma data. Acontece que, na pressa. do lim do dia, divulgaram 
dados como se por mtm fossem pronunctados, quando, na verdade, 
se tratava de mera transcriçiio do histórico memorial assinado por 
20.000 mato-grossenses c remetido à Constituinte de 1934 pedindo a 
autonomia política para o Sul. Elaborado logo após a revolução 
constitucionalista, era, naturulmente carregado de paixões. 

Desejo deixar claro. que, agora em que os estudos do desmem· 
bramento foram procedidos com obediéncia ao 11 Plano Nacional de 
Desenvolvimento, por órgãos do Poder Executivo, o clima cm todo o 
Mato Grosso foi sempre de expectativa. Estiio os conterrâneos 
irman:~dos no desejo de progresso e de dotar aquele amplo e ubér
rimo Centro-Oeste di: uma civilização concernente com o Brasil, 
potCncm cmc:rgcnte. 

Houve evidentemente tomada de posições favoráveis ou contrá
rias, mas sempre com moderação- sobretudo o povo muto-grossen· 
se portou-se com magnanimidade e cheio de esperanças. 

Parece-me oportuno referir-me uo nome de ser dado ao novo es· 
tado. Assunto vivido por gerações, havia se formado no espírito de 
todos u convicção de que o Presidente Gciscl, com sua característica 
scnsibilidudc t1s aspirações populares, grande estadista que é, acolhes
se a dcsignaçiio i.Je Mato Grosso do Sul à nova estrela de nosso pavi
lhflo. Caberia a aluai Assembléia Legislativa, udotur o nome de 
Muto Grosso do Norte para a grundc porçilo geogrMca do Estado 
remn11esccnte, berço de valorosos brasileiros, nossos irm~os no amor 
à Pátria. 

Agora, vivem todos os mato-grossenses do norte ou do sul, 
irmanados na prcocupuçiio pelo modus facit•ndi do dcsmcmbrumc:.n· 
to. preocupados, odndu, crn corresponder ao momento histórico, 
damlo o grande uvanço no caminho do progresso e do descn· 
vulvimcnto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Pci.xoto)- Nada mais havendo 
que trutar, vou ir.!llccrrar a sessão, lembrando aos Srs. Senadores que 
o Scnudo Fr.:dcnd cstú convocado pnru umu sessão extraordinária 
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o realizar-se, hoje, neste plenário, às \8 horas e 30 minutos, com n se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissuv de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 67, de\977 (n• 107. na origem, 
de \9 de abril do corrente ano), pela qual o Senhor Presidente da 

República submete ao Senado Federal a escolha do Senhor Ronoldo 
Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a funçi1o de Embaixador do Brasil junto ao Governo do 
Japi10. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levamo-se a sessão à.< 17 horas e 40 minutos.) 

ATA DA 55• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

,jS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard - Braga Junior- Evandro 
Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Fmnco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Helvídio Nunes - Petrônio Portclla - Mauro 
Benevides- Virgilio Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria 
- Dinarte Mariz- Jessí: Freire- Domicio Gondim- Milton Ca
bral - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz 
Cavalcante- Teotónio Vilela -Augusto Franco - Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Ca\mon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres- Benjamim 
Farah- Danton Jobim -Nelson Carneiro -Gustavo Capanema 
- Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro -
Orestes Qui:rcia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza- Osires Teixein1- lta\ivio Coelho- Mendes Canalc
Saldanha Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão
Eve\úsio Vieim- Lenoir Vargas- Otair Bccker- Daniel Kricger 
-Paulo Brossard- Tarso Dutra. 

O SR .. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, dcclaro ubertu u sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgilio Túvora, que 
falará como Líder da Maioria. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Como Líder, 
para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A funçi1o de Liderunça muitas vezes impõe dever penoso a· quem 
a exercita. Neste mamc:nto temos nós, em nossa carne, uma prova 
bem provndu do que acabamos de dizer. Cabe·nos, cm nome da 
Liderança, comunicur u este Plenário, ao Congresso e à Nação, que o 
Conselho Monetilrio Nacional, reunido esta tarde, aprovou a se
guinte Resoluçiio de nY 151, que passamos a ler: 

GRUPO UNIÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS (UEB) 
-Intervenção- Utilização de Recursos 

Da Reserva Monet(~ria (Decreto-lei n'' 1.342, de 28-8-74). 

Senhores Conselheiros: 

A Dirctoria do Banco Ccntrul, em sessão desta dutu, 
aprovou o anexo voto- que capeia o de n• BCB n• 20H/77-
A. nrrovado cm sua reunião de 4-5-77 -, ern que se propõe 
sc.:j~1 dc.:crc.:t:1du intervençtao nas empresas do Grupo União dc 
Empresas Brasileiras (UEB) a seguir indicadas, uo amparo da 
Lei "'' 6.024, Je \3-3-74: 

- esclarecemos aos Srs. Scnudores que se .nata de 
liquiJaçuo extrnjudiciul-

"-Banco lndcpcndência-Dccrcd de Investimentos S.A. 
- Independência S.A. Financiamento, Crédito c 

Investimentos 
- Independência S.A. Distribuidora de Títulos e Va

lores Mobiliários 
- Conglomerado de Empresas Nacionais S.A. -

Administração c Participações. 
2. Na oportunidade, a Dirctoria determinou fosse solici

tada u ~:stc Conselho autorização para se utilizarem recursos 
da Reserva Monetária, ao amparo do parágrafo 1•, alínea b, 
do artigo 12 da Lei n• 5.143, de 20-10-66, com a redução que 
lhe foi dada pelo artigo I• do Decreto-lei n• 1.342, de 28-8-
74, pana os fins previstos e nas condições mencionadas nos sv, 
6• c 7• parúgrafos do voto de inicio aludido. 

3. i! o que submeto à consideração de .V. Ex•s, com 
meu voto ravorúvcl. .. 

- Aprovado por todo o Conselho Monetário 
N:~ciomii.-

Voto do Conselheiro Paulo H. Pereira Lira, cm 11-5-77. 

"Senhores Diretorcs, 
Como é do conhecimento de V. Ex•s, o Diretor da Ãrea 

de Mercado de Capitais submeteu i1 apreciação deste Colegia
da o incluso voto relutando pormenorizadamente u situação 
do Grupo União de Empresas Brasileiras (UEB). 

2. Evidenciada a impossibilidade de sobrevivência do 
Grupo no Sistema. resolveu a Diretoria, cm sessão de 4 do 
corrente, :.aprovar o mencionado voto c submeter as alternati
vus constuntes no seu item 22 à superior decisão do Exmv Sr. 
Ministro da Fazenda, tendo cm conta não ser possível avaliar 
as repercussões ncgativus que da medida decorreritl,m, dado o 
vuho do presente c:~sn c os desdobramentos conseqUentes cm 
cmprcsus comerciais c industriais do Grupo - que 
extravasam a própria úrea de atuação do Banco Central -
emhora a intervençào/liquidaçi•o extrajudicial fosse a mcdi
doltécnic:.a e juridicamente muis udt:quadu. 

J. Ntssas condições, e consoante entendimentos manti· 
dos Cllnl o E:\m\' Sr. Ministro da Fazenda, trago o assunto 
mwamente ia apreciuçfio da Dirctoria, com proposta de ado
çàu du altcrnutivu b do item 22 do anexo voto, isto é, a 
intervenci•o do Banco Indepcndi:ncia - Decrcd de Investi
mento S. A. c na Independência S.A. Financiamento, Crédito 
c lnvcstimcntns. com base nos incisos I c II do urtigo 29 da 
Lei n'' 6.024, de 13-3-74. Idêntico regime jurídico seria aplica
do i1 Independência S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mohiliúrios, ao amparo do artigo 51 da referida Lei. 

4. Tendo cm conta, por outro lado, que o controle acio
nário do Banco de Investimento (39%) c da Sociedade Finun
cciru (49%) é detido pela "Conglomerado de Empresas Nucio
nuis S.A.- Administração e Participações", holdin~ financei
ra do Grupo, constitui medidu de prudência se estender a 
intcrvcnçilo a essa empresa, igualmente com amparo no arti· 
go 51 da Lei n• 6.024. Vule rcssultur que tul holdinr. dctí:m, 
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uindu, o controle da CAPRI - Empreendimentos Imobiliá
rios S.A., incorporadora da UEB-Ccnter. 

ó. Se de acordos os Srs, Di retores com essa rroposição, 
scri:t de se alç:tr <1 rnatCria <to Conselho Monct{trio Nacional, 
a lJlH.:m caberia autorilar a utilizuçiío de recursos da Rescrvu 
Monct{tria, conforme previsto no parúgrafo JY, ;tlineu b, do 
urtigo 12 du Lei n'' 5.143, de 20-10-66, com a redução que lhe 
foi duda pelo artigo I'' do Decreto-lei no 1.342, de 28-8-74, 
para a aquisiçiío dos créditos legítimos de pessoas tisicas, 
representados por letras de c:imbio c depósitos a prazo, 
comp:~tívcis com a situação patrimonkll dos titulares, 
dcmonstntdu cm Slut dccluracão de rendas c bens perante o 
Fisco, c desde que comprovudu sua aplicaçfw, no Sistema de 
Distribuição, anteriormente U data da medida, 

6. TtHhwia, com vistas a que seja paulatinamente rein
tcgmdo o conceito de risco junto ao investidor c junto ao pró
prio Mcrcmlo: :1 que sejam minimizados os efeitos de 
eventuais pníticas de transfcrênci:1s de créditos de pessoas 
jurídicas a pessoas físicas, com o intuito de burlar a restrição 
imposta: c, ainda, cm face dos elevudos montuntes envolvi
dos no presente cuso, proponho seju udotado o seguinte crité
rio nu pag:m1ento :h pessoas físicus dos investimentos referi
dos no item :.mterior: ... " 

Cham:m10s :.1 atenção dos Srs. Senadores, o critério já como 
uma antecipação do 4ue, ;1qui, ontem, foi citado, que está sendo 
:~dotudo: 

" ... pi.t!!:.tmento, no vencimento dos respectivos 
títulos, dos investimentos comprovadamcnte efetua
dos, até o limite de CrS 50 mil, por investidor. O sal
do remanescente, no cuso de investimentos acima 
d:u.Juc/c vulor, scri:1 pago I (um) uno upós o venci
mento dos titulo.~. 

7. Proponho, igualmente, a exemplo de cusos 
anteriores j{! aprov:1dos pelo Conselho Monetário 
Nacion:ll c com vistus a resguardar os interesses do 
B:.mco Central, seja também solicitada autorização 
i1qucle Colegiada p:~ru se utiliz:~r, :10 :1m paro do arti
go 12 d:~ uludidu Lei n• 5.143, com" rcdaçiío que lho 
f(Ji d:~d:~ pelo artigo I• do Decreto-lei n' 1.342, de 28-
H-74, recursos da reserva monctúria para o ressarci
mento de nossos créditos junto tis instituições 
linuncciras do Grupo, decorrentes da parte dos re
cursos (prim:ip:ll c encargos) repassados até a data 
da intervenção, não coberta por ocasião do rateio 
dos resultados líquidos da massu," 

Voto do Presidente, em I 0-5-77. 

Anc:.xo, c o voto do Presidente aprovado. 

Sr. Presidente, não é senão com profunda tristezu que trazemos 
ao conhecimento desta Casa o desfecho do chamado atrair UEB. 

Viajando amanhii p;~m a nossa terra, atendendo U convite de 
Sua Excoli:ncia o Senhor Presidente da República, protestamos 
primeiro dia, scgundH·fciru, truzer detalhadamente todos os esclareci
mentos que se fizerem necessários no caso, para provar à sociedade 
que o Governo, cônscio d:~s responsabilidades que lhe pesavam 
Sl)brc o ombro, cônscio da gruvidude do ato que teria a praticar, 
esgotou, Senhores, toda - como vcrUo - toda gama de recursos e 
de procedimentos, para que o grupo cm questiío saísse da situação 
cm que se encontrava. Baldados os esforços foi ele obrigado a tomar 
:1 atitude que tomou, no resguardo primordial da economia brusilei
m, dos depositantes que conliurum m1 instituição c, mais do que 
tudo, naquilo que chamou u caminhada pura a absoluta normali
di!de do meio financeiro brasileiro. 

Em cstu, Sr. Presidente, u comunicação que recebemos du 
Liderança incumb~ncia de fazer. 

O Sr, Franco Montoro (M DB - SP)- Peço a palavru, como 
Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Como é do conhe
cimento tlc V, Ex• c dos Srs. Senadores, o Congresso Nacionul est{J 

convocado pura uma sessão ~onjuntu, a rcaliztlr-sc hoje, tis 19 horas. 
Nestas condições, para proporcionar a V, Ex• o uso da palavra, esta 
Presidência transfere u sessão conjunta anteriormente convocada 
para l1s 19 horas c 20 minutos. 

Com a p:thtvra o nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Como L! der da 
Minoriu. pronunciu o seguinte discurso. Sem revisão do orudor.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir uma comunicaçào da maior importãncia 
parn :1 economia c as lin:.mças brasileirus. A complexidade da mnté
ira impõe um estudo sério e, nesse sentido, o nobre Senador Roberto 
Saturninó, •. cm nome do M DB, fará um pronunciamento numu das 
próximas sCssõcs do Congresso, examinando o problema sob seus vá
rios aspectos. Mas desde já, Sr. Presidente, parece-nos importante 
dcstucar alguns pontos: o primeiro, é de que esta é a intervenção 
nv /42 ... 

O Sr. VlrgnioTá•ora (ARENA -CE)- Perfeito. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... c é a primei
ra que é trazida ao conhecimento do Plenário do Senado. 

O Sr. Vlrgfilo Tá•ora (ARENA - CE) - Pelo vulto, pela 
import:incia c pela caracterizucão do critério ontem aqui anunciado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O segundo fato 
a ser dcst:~cado: a função do Banco Central, entre outras, é a de zelar 
pelo s:mcumento c pela normalização da vida õnanccira do Pais. E 
142 interv~.:ncõcs rcvclum, positivumcntc, insucesso, malogro. 

O terceiro aspecto, pura sermos breves c sintéticos, é a necessida
de imperios~1 que decorre desses fatos, de que o Congresso c, 
particularmente, o Senado, concorde afinal com uma Comissão 
Parlumcntm de Inquérito para apurar esses fatos, não através de 
comunicados unilutcrnis, cm que aqueles que são responsáveis 
cumunic;tm ~~ intcrvcnçà,o e revelam um fracasso no exercício das 
suas atribuições, mas pelo Congresso que, por preceito constitucio
nal c pela própria natureza da instituição, tem a função de exerceres
sa fiscalização sobro atividadcs do Poder Executivo. A função é nos
sa, c que ela é necessária torna-se patente pelo simples enunciado dos 
fatos, como acaba de ser feito da tribuna do Senado. 

O MDB insiste na necessidade ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um 
uparte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar esses fatos através 
da audiência do ambas as partos, através do estudo da causa do 
problema, para que o Congresso possa exercer sua função em nome 
do povo brasileiro, que o Congresso representa, e ninguém mais. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me concede 
um aparte'? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Com prazer, 
concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• vinha, até 
aqui, argumentando na necessidade de se criar uma CPI porque o 
Governo não dava satisfação do seus atos, com relação ao nosso 
mercado financeiro, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Esta é a inter
prctaçiío de V. Ex• 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA -ES)- Se a minha interpreta
ção estú errada, o propósito de V, Ex• seria pior ainda. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Na interpreta
c~odcV. Ex• 

O Sr, Eurico Rezende(ARENA- ES)- Seria pior. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A função nossa 
é apurar. 
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O Governo decretou 
uma intervenção buscada cm lei. Esta intervenção, Sr. Senador, 
obviamente em carlttcr investigatório ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Feita pelo 
Governo. 

O Sr. Eurico Rezende(ARENA- ES)- Exalo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mas não há um 
Congresso, nl!stc P:~is? 

O Sr. Eurico Rezende(ARENA- ES)- Sim, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não tem fun
ção invosligatória'? Não tem função fiscalizadora? Não pode exer
ccr .. .'! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Embora muitos de 
V. Ex•s digam que não há Congresso, neste País, existe. Mas o que 
nf1o ~possível é se cstabt:lcccr uma superposicão investigatória: o Po .. 
der Executivo investiga c o Poder Legislativo investiga, simultanea
mente. Nada impede que V. Ex•s acompanhem a liquidação, que vai 
revelar todos os aspectos do problema. Porque o MDB deseja não é 
inwsli!:wr coisu alguma: o que o MDB deseja ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sempre no jul
gar de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezen4e (ARENA - ES)- ... com esta insistência 
é escandalizar :.1 Naçiio c, através desse escândalo, auferir dividendos 
ch:itorais. procurando, com isso, criar problemas para a ação de ener
gia serena do Poder Executivo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A serem válidas 
as observações do nobre Líder da Maioria, nós devemos eliminar no 
tt:xto constitucional das atribuições do Congresso a função fiscaliza
dom r.: u constituição dr.: Comissões Parlamentares de Inquérito, por
qu~ scmprr.: qu~ uma Comissàll Parlamentar de Inquérito se instaura 
é pt~m que o Congresso apure, independemcntc de uma apuração fei
ta pr.:lo Poder E.xr.:cutivo. 

O que niio se quer reconhecer, Sr. Presidente, é que existe rcal
mcntr.: um outro Poder além do Executivo. Falou-se, aqui, que os 
Est~1dos UniUos são um e;<emplo do Poder Executivo forte,- foi o 
Senador Sarncy quem mencionou este rato. Pois bem! São comuns as 
Comisstics Parl:m1cntarcs de Inquéritos no Congresso Nacional, c 
eh1s ~.:ontrihu~m para r.:sclurccimcntos a que a Nação tem direito. l:. 
:~qui. no Cnngr~ssn, cnmo contraditório, Governo e Oposição. 

Disse o nohrc Líder du Maioria que o que pretendíamos era 
constituir unw Comissão porque o Governo não nos dava informa
ções. Não é isso. A função da Comissão Parlamentar de Inquérito é 
outm. Não podemos nos contentar com informações; temos o direito 
e, mais do que direito, temos o dever, que nos é imposto pela 
Constituição, que nos é imposto pela própria natureza do Congresso 
Nacional, por força do mandato que recebemos do povo, como Po· 
der representativo do povo brasileiro, de apurar esses fatos. 

Si'w mais J ou 4 bilhões de cruzeiros u serem pagos pelo ·povo 
br:~silr.:irn. Esse povo tem o direito de saber qual a responsabilidade 
dt: ~.:ada um. quais as medidas que devem ser tomadas para se mudar 
os runws. Isto i: prov;.1 de que n~n pode continuar; que é preciso 
mullm ~.:de lJUc, St! n Onvcrno cst:'1 ·.:rrudo, pelo menos, o Congresso 
tem dir~.:itn de <tpont~lr al!!umas alternativas. 

Esta ó a l'unçiin das Comissões l'arlamentures de Inquérito. Não 
hú intcn:~st: al~urn em d~ncgrir a hnrwrabilidude de qualquer pessoa. 
Mas h;'l, istn sim~ i.l prt:l,ICllp}u.;flo l' a intenção do cumprimento de um 
dt:vt.:r lJUI.' ii N<.~~'ílll llllS 1mpos. 

O Sr. Eurico Rezende (Ale ·i·\- !OS)- V, Ex• me concede 
um :1partt.:'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com muito pru-
1c:r. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• disse que o 
povo t~.:m o direito Je sc:r inforruado. Mas, ti respeito desse episódio 
li:~ UEB. ele cnrnct;ou a ser informado hoje, na leitura de um 
dm:umento olid<.~l, Uetalhado, moldado numa linguagem francu c 

apontando até medidas paru evitar maiores erosões na economia 
pública c na economia privada. Agora, quanto it Comissão 
Pmlamcntnr de Inquérito, Sr. Senador Franco Montara, nós, que 
somos menos jovens do que outros que estão aqui, temos uma 
experiência e, muis dO que isso, temos uma certeza, pelo menos desde 
que aqui estou, de que essus Comissões Parlamentares de Inquérito 
niio tém chegado a conclusão alguma. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB 
inteiramcrite de V. Ex• 

SP) - Discordo 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai me permi
tir concluir o meu aparte. Não tém chegado a resultado, praticamen
te, porque o resultado chega, mas que não corresponde it grandeza 
da mspmtçiio que levou os parlamentares a sua criação. O que tem 
havido, aqui no Congresso, i: aproveitar-se das Comissões Parlamen
tares de Inquérito para sobre elus montar um mercado de retaliações 
moruis. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• faz um 
péssimo julgamento da honorabilidade e da capacidade dos 
Senadores que integram esta Casa, porque cabe a eles fazer essa 
upurução. Essa é umu idéia que passou pela imaginação de V. Ex•, 
mns que nilo pode, de forma nenhuma, ser aceita por nenhum mem· 
hro desta Casa. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- V. Ex• permite um 
aparte'? 

O SR.FRANCOMONTORO (MDB-SP)-Ouço V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicitaria ao nobre Líder que levasse em considera· 
çiio que terem o< reunião do Congresso its 19,20 horas e leremos 
ainda uma reunião secreta a ser realizada cm interesse para os servi
ços desta Casa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluirei, Sr. 
Presidente. Ouço apenas o aparte quejâ havia sido concedido ao no
bre Senador Roberto Saturnmo. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Meu nobre Líder, os 
conceitos emitidos pelo Líder da Maioria, como V. Ex• diz bem, 
nfctam a imagem de seriedade desta Casa. Não passa pela cabeça de 
nenhum de nós, que aqui estamos, que esta CPitenha a intenção de 
levantar escândalos c denegrir, moralmente, quem quer que seja. O 
que queremos é apurar as causas. Não podemos nos conformar em 
ver o Governo, sucessivamente, a passar atestados de óbito em 
empresas falidas, num montante que, afinal de contas, constitui jâ, 
por si. um verdadeiro escándalo. Esta é a verdade! O escândalo estâ 
em continuar a haver esses casos de insucessos, um após outro, 
atingindo um montante que- Deus do Céu- já não sei mais aonde 
vai parar. O que queremos í: analisar o funcionamento deste 
mccunismo e identincar as causas, para evitar gue isso continue 
ocorrendo. D~ duas, uma: ou hã uma enorme tncompetência do 
Banco Central do Brasil, porque o que fàz este Banco Central? Só 
passa atestados de óbitos, mas o que devia razer era cuidar de evitar 
que esses casos ucontecessem. Então, ou hã uma incompetência do 
Banco Cenlrul, que o Governo tem que assumir, e tem que demitir os 
rcspons{tvcis, ou h!t qualquer coisa de errado nesse sistema, que estâ 
levando a ocorrência de tais casos cm volume cada vez mais assus· 
tmior. Este caso, ao que estou informado, E: maior do que n soma de 
todos os outros anteriores juntos, c não podemos nos conformar 
mais com isso. Está cm causa todo o funcionamento do Sistema 
Fin~1ncdro Nacional. Não podemos ficar aqui, de braços cruzados, a 
ouvir as informações do Governo. Não estou pondo em dúvida a 
honoruhilidadc, a veracidade das informações, mas temos a nossa 
ohrigaçf1o, como rcpresc:nlantcs do povo, de investigar as causas da 
ocorrência desses casos e procurar, então, descobrir, apontar c levar 
ao Executivo as maneiras de corrigir essa situação. Este é o objeto da 
CPI. Nllo é levantar cscándalos, não í: denegrir moralmente nin
guém. Acho que V. Ex• tem todo n ruzào c isso deve ser um ponto de 
honra desta Cus:~. A Constituição ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Esse n1lo 1: o próposi
tu. Como tem sido a conduta do M DB, esse não é o próposilo, mas, 
apenus, de denegrir o Governo. 



1604 Quintu-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll) Malodel977 

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- De ucordo com o Regi· 
mcn111 11s apartes sú sfio concedidos mediante nquicscênciu do 
M:td11f. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluo, Sr. 
Prcsil.h:ntc, agr:tdcccndo os dudos trmddos, cm ubono du tese que 
sustcnl~l pdo rwlm.: ScnmJor c ilustre cconomistu Roberto Saturnino. 

I ~sta s~ric de desvios, segundo dudos de editoriais de jornais 
idúncns do Pais, monlnrn, hoje, a cerca de 20 bilhões de cruzeiros -
u111:r tcn,:~r pmtc da mocll<t circuluntc do País. O assunto é realmente 
csc:md~dnsu c gmvc. Exige uma apunu;ão. Não para denegrir 
pcssnas, rnas para :rrurm fatos c indicar rumos. 

Disse o nuhrr.: Lidcr do Governo que o povo tem o direito de ser 
in f'orm:u..lu. vai ser informudo c está sendo informado. Mas, diz 
S. E''': "O povo tem o direito de ser informado", Ele conjuga 
sempre na v~J/. passiva :1 participação do povo. 

Em um pu is dviliz:u.Jo, qur: tem um mínimo de Democracia. o 
povo participa atmvés de seus representantes. c seus representantes 
sonws nús. A funciio du ComissUo Parlamentar de Inquérito é 
prccis:llttcntc esta: Todos <lS sctorcs du comunidade ufctados por 
esta:-. mcdid~ts scrtwmtvidos aqui, publicamente, perante a imprensa. 
:u.:lm:t de ~~uaisquer interesses c com :1 coOtcstaçUo daqueles que se 
sentirem rm:jmli~.:ados. 

E~ta upuruçào interessa ao País, sim senhor, como interessa a 
todos os rui ses que fazem c fizeram investigações desta natureza. Por 
isso u M DB insiste na necessidade, no direito e, mais do que isso, 
como disse, no dever que tem, não apenas o MDB, mas que tem o 
Senado, de instituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
ajudar o Governo a apurar essas irregularidades. 
· O Pr~.:siUcnt~.: d:t Rcpúhlicu sozinho. evidentemente, não dispõe 

d~.: nH.:ios, de capacill:u.Je, de elementos p:tra realizar esta apuração 
d~.:nt r\1 ;t pcn~ts daqueles setores que sfto os responsáveis diretos ou in· 
dirctllS pnr r:stas falhas. É preciso um poder independente. e este, eu 
di!;!n. ~ talvez o ltllimo teste de se verilicur da existência ainda neste 
País de um Congresso que possa cumprir a mínima de suas funções, 
~rw.: t: :1 d~.: liscaliz:tr, et)l nome do povo que ele representa, a atuação 
do Poder Executivo. E UllHI exigência do interesse público, pura o 
qu:tl n 1\lnvirncntn Dcmocríttico Brasileiro pede a atenção c a 
apwvu<;ilo de todu a Bancada niiu upcnas da ARENA, mus do todo o 
St..:n:tdll, que i: n gramh: responsável por uma apuração objetiva, que 
estú n:t c.xpect:lliv:~ Uo povo hrasileiro. 

Esse desnl!!nto, o desenc~mto c os protestos que surgem em 
todos ns cmltos do P:tis têm uma explicação. E preciso começar a dar 
um pouco de s:ttisfuciil!s a esse povo que sofre c não tem o direito de 
falur c de purticipur du apurw;:"1o daqueles vícios e daqueles defeitos 
pelos ~ru:tis ele ê que ucaha p:.1gando com u sua vida, com o seu suor, 
como seu sal.!ril'icio. Eru o que tinhu a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Sobro a mesa, projeto 
de lei que vai ser lido pelo Sr. l•·Secrctúrio. 

i! lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79, DE 1977 

Determina a aplieaçio mlnlma de 20% da renda liquida da 
Loteria Esportl•a nos municípios de procedência da receita. 

O Cungn:sso Nacional decretu: 

Art. I'' Acrescente-se ao urtigo 3• do Decreto-lei n• 594, do 27 
de muio de 1969, o parúgrafo seguinte: 

"Parú~raro único. Serf1 também observada na 
pmgr:.tnutcao de que trutn o artigo critério de aplicação, 
nH..:diunte convênio com us Prefeituras, de, no mrnimo, 20% 
(vinte pur cento) da renda líquida nos municípios de 
prm:eUência Uu receita." 

i\rt. 21' Esta Lei cntrurú cm vigor na data de sua publicação, 
rcvo!_!mhts us disposições cm contrúrio. 

JustJOcaçilo 

A dcstinu<;ill> da rcnduli'luida da Loteria Esportiva cm fuvor de 
ohr:ts a~sistenci:tis, esportivas c de educuçilo tem grundc significnçào 
t.: imrortúncia. 

Entret:tnto, i: da maior convcni~nciu u descentralização, em 
favor dos municípios, da aplic~u;i'ío desses recursos õnancciros, pois 
todos conhec~.:nlllS os pesados encargos que pesam sobre os orçamen· 
tos mu nicipuis relativamente ft ussistência públicu, ao esporte c à 
cducm;ào. 

Na forma dn projeto, scrttn destinados, du renda líquida, vinte 
por cento para celebração de convênios com as municipalidades, 
utravés dos quais licarUo as nossas prefeituras melhor aparelhadas 
para rcollizaçào de serviços nesse sctor. Prestarão, ao mesmo tempo. 
mestimúvel colaboraçi'ío :ao Governo Federal na execução de medi
das de promoção social. esportiva c cultural. 

Além disso, " proposiçiio raz justiça aos Municipios, deter· 
minando o retorno nos mesmos de recursos deles provenientes em 
apostus nú'Loteria Esportiva. 

A presente medida inspira-se cm rciterudas sugestões de Associa
ções de Municípios de todo o Pu is. 

Sulu das Sessões, cm li de maio de 1977.- Franco Montoro. 

LEGISLA(' ÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 594, DE 27 DE MAIO DE 1969 

Art .. 11' A rcndu líquida obtida com a exploração da Loteria 
Esportiva Federal scrú, obrigatoriamente, destinada a aplicações de 
c~trútcr assistencial, educucional e aprimoramento risico c será distri .. 
huida de acordo com programução expedida pelo Poder Executivo, 
nhscrvad:1s as seguintes taxas: 

a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à fa· 
mília, ii inrflncia c i1 adolescência, a cargo da Legião Brasileira de As· 
sist~nci~t: 

b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e 
aLivid:tUcs esportivas: 

e) 30% (trint:l por cento) para programas de alfabetização. 

f :1s Comi.\'Stit•.,· dt• Cmr.\'tiruiçcio t' Justiça, de Economia e 
deFimiii('CI.\',) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto lido será 
publicado e remetido às comis~ões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 67, de 1977 (n• 107, 
na origem, de 19 de abril do corrente ano), pela qual o 
Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal 
a escolha do Senhor Ronaldo Costa, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo do Japão. 

A matéria const:lnte da Ordem do Dia, nos termos da alínea 
"h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em 
sessão st:creta. 

Solicito dos Srs. funcionúrios as providências necessárias a fim 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A .H'.I'Siio torna ... W! secreta à.~ 18 horas e 55 minutos, voltan
do a .<er pl)h/ica às /9 horas e /0 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nuda mais havendo 
que tratar, vou encerrar :t presente sessão, designando pnru u ordj .. 
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

MATERI.\ EM REGIME DE URGENCIA 

t'RO.IETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1975 

(Trumitundo cm conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 
<JO c 310, de 1976.) 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
84, de 1975, do Senhor Senador Agenor Maria, que dã nova redução 
ao art. 7• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Legislação Social, de Economia e de Finanças.) 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•90, DE 1976 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 
84, de 1975 e310, de 1976.) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
90, de 1976, do Senhor Senador Franco Montara, que eleva de 5 
para 10% do salário mínimo a cota do salário famllia devida aos 
empregados que percebam até cinco salários mínimos. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Legislação Social, de Economia e de Finanças.) 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 310, DE 1976 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n•s 84,del975c90,del976.) 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 31 O, de 1976, do Senhor Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o montante em forma de percen
tual do salârio-família concedido aos empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n• 118, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 89, de 1977, do 
Senhor Senador Heitor Dias, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Ney Braga, em 
Ouro Preto, no dia 21 de abril de 1977. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
32, de 1976 (n• 69-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova a 
prestação de contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas 
subsidiárias, relativas ao exerclcio de 1973, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não se tratar 
de matéria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto 
Legislativo- sob n•s 33 e 34, de 1977, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada ·a 
sessão. 

I Le~,anta·.<e a sessão às /9 horas e IS minuto.<.) 

DISCURSO PRnNUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESS.J.O DEJR-4-77, E QUE, ENTREGUE 
À REVISÀO DO ORADOR, SER/.·! PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDil-- ES. Pronuncia o segui to 

te discurso.)- Sr. Presidente,:"'· Senadores: 
Dois acontecimentos singulares agitaram a sociedade c os meios 

políticos do meu Estudo nn semana • \ssnda. Dois ucontodmentns 
que revelam u filosofia c o contcúd,, lll~·l·ul dos dois P<lrtidos cm que 
se divide u opinião pl1hlica nacional. 

O primdru l'lli a recepção, crn Cuchociro de ltapclllirim. súbudo 
último, no nobre Senador Eurico Rezcnde, Líder da Maioria nesta 
Cnsa que, como triunfador, como vencedor, chegou àquela cidade 

para repartir com amigos a alegria imensa de ter sido elevado à 
liderança do Governo no Senado. 

Nessa onda de satisfação, a ARENA daquela cidade sacrificou 
algumas dezenas de bois para o churrasco da vitória com que ali se 
celebrou, entre cenas sangrentas, e efusões d'alma, o cspoucar de 
foguetes il grande conquista dos círculos oficiais do Estado. 

Ali, onde a ARENA recebeu o maior impacto de uma derrota 
que o MDB lhe impôs, cm circunstâncias dramáticas, esmagando-lhe 
todas us suas secções, bem nutridas, bem alimentadas de dinheiro, 
bem assistidas pelo Governo, ali, u A RENA quis dar énfase de festa 
consagradora il recepção do ilustre Senador, Líder da Maioria do 
Senado. 

E foi assim que lhe tributou, no churrasco da consagração, o 
sung.uc do sw.:rifício de dezenas de reses. 

Tem sido a constante da política da ARENA a violência. 
Mais sangue a ARENA de Cachoeiro fez correr para satisfazer 

seus instintos, como iremos ver no decorrer de nosso pronuncia
mento. 

Justo e merecido era esse tributo prestado ao ilustre Senador 
Eurico Rezende. Eu próprio, na hora primeira, desta mesma banca
da, pelo MDB, prestei a S. Ex•, em nome dos emedebistas do meu 
Estado, as homenagens a que S. Ex• tinha direito. 

Mas, Sr. Presidente, não satisfeita com o couro dos bois, a 
ARENA de Cachoeiro de ltapemirim, do Estado do Espirita Santo, 
quer tirar o pélo do MDB de Cachoeiro. ~ a sanha de cscalpcla
mento, Sr. Presidente, não satisfeita com as homenagens que o povo 
de Cachoeiro, do Sul do Estado, pr.estou, rendeu, tributou ao ilustre 
Senador Líder do Governo na Casa, com a presença das figuras cen
trais dos Municípios do Sul, que véem cm S. Ex• um sucessor do 
Governador do nosso Estado, na impossibilidade de comparecer, 
não sei por que motivo o Sr. Governador teve que enviar a 
Governadora do Estado que, representando o Poder Público do 
Espírito Santo, conviveu com o povo naquela atmosfera sangrenta 
c..Jo grunc..Jc churrusc~ de C~1chociro dt: (tapemirim, para ~IS homena .. 
gens maiores que foram prestadas a S. Ex•, nas alegrias de ter como 
Líder do Governo n figura singular, marcante do ilustre Senador 
Eurico Rezende. 

Sr. Presidente, isto foi num dia. Os ecos da festa, o foguetório 
que fez correr telhas dos velhos telhados das casas baixas daquela ci
dade, em homenagem ao grande Líder que voltava como triunfador 
ao nosso pequeno Estado e a Cachoeiro, centro nevrálgico da políti
ca do Estado, epicentro de todos os movimentos de opinião que têm 
sacudido o Espírito Santo, ainda bem não haviam cessado esses ecos, 
no dia seguinte um agente da política federal do Estado do Espirita 
Santo, não estando a Câmara Municipal em funcionamento, sem ali 
estarem o seu Presidente e os Vereadores, não havendo ninguém, 
entrou portas a dentro no edifício da Câmara de Cachoeiro de 
ltapemirim e retirou e levou debaixo dos braços, os livros de atas 
referentes aos anos de 1974,75,76 c 77, daquela Casa. 

~ essa a violência inominável que se cometeu contra ~~ Cflmara, 
Casa de Cachoeiro de ltapemirim, que é uma espécie de Segunda 
As,crnbléia do meu Estado, onde têm assento, graças ao nlvel cul
'llral e cívico que o povo de Cachoeiro apresenta nos forais do Es
tado, com dignos representantes cujas palavras, cujos discursos 
ecoam em todo o interior c sacodem o nosso povo. Ali sempre se sen
taram representantes d1gnos c destacados da vida social, cultural e 
cívica de Cachoeiro, como poucas Câmaras do Brasil podem se 
orgulhar de sua representação. 

Pois bem, Sr. Presidente. Foi naquela Câmara que um funcioná· 
rio ou um agente, sem mandado judicial, sem uma ordem do Sr. 
\1 inistro da Justiça, sem uma ordem de Juiz de qualquer comarca, 
'""' uma ordem até do Chefe da Policia Federal do meu Estudo, 
invadiu a Câmara de Cachoeiro, apanhou os livros de ata e, 
sobraçando-os, levou-os nilo sei para onde, deixando n C:imara sem 
aqueles livros que regulam o seu funcionamento. 

Sr. Presidente, esses dois fatos: um, a nlcgria da chegada do 
ilustre Uder, comemorada com o nrrnncnmento do couro de vinte 
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boi•: e, no dia •eguintc, a comemoração da ARENA c do Governo 
do E•tado, querendo arrancar o pêlo dos Vereadores do MDB de 
Cachoeiro do ltupcmirim, assinalam n tônica de violência com que a 
ARENA age no E•pírito Santo c, notadamente, cm Cachoeiro, com 
um potencial de violência, de quando cm quando, posto cm prova. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA-· ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com muito pra-
zc:r. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Em primeiro lugar, 
quero agradecer o cativante gesto a55i5tencial de colocar na memória 
da Ca5a a homenagem que a ARENA do Sul do meu Estado me pres
tou. Fico a lhe dever mais es.a gentileza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A nossa conta 
começou. V. Ex• tem muito crédito, mas o débito vem por ai. De
pois acertamos, afinal, as nossas contas. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- De qualquer maneira 
foi uma gentileza de V. Ex• dar noticia aqui ao Senado do evento 
gratulatório de que fui modesta figura central lá no Sul do nosso Es
tado, o Espírito Santo. Em segundo lugar, quero que V. Ex• não 
c•tabelcça relação de causa e efeito entre a minha visita a Cachoeiro 
e a alegada visita da Polícia Federal à Câmara Municipal daquele 
município. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou responder a 
V. Ex• para tranquilizá-lo: longe de mim essa associação. Conheço 
V. Ex• Conheço-o da• priscas eras da Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo. V. Ex• foi capaz disso, mas, hoje, não é mais capaz 
dessas coisas ... (Risos.) 

Não creio que V. Ex• tenha participação nisso. Ainda mais, 
lendo V. Ex• passado pelas terras de Minas Gerais e recebido, na 
velha Ouro Preto, cm cerimônia para a qual o Brasil teve os seus 
olhos voltados, a condecoração que o Governo daquele Estado ofere
ceu a mineiros ilustres- V. Ex• como um deles- com o cspfrito 
lihcral c a consciência jurídica que tem, como ilustre diretor de uma 
faculdade de Brasília, como cultor do Direito e com a responsabili
dade, hoje, da pesada carga da liderança aliciai nesta Casa, nunca eu 
poderia supor V. Ex• capaz disso. Mas, em priscas eras, V. Ex• foi 
capaz atê de coisas maiores. Hoje, não, V. Ex• está redimido de 
lodos' os pecados que jâ cometeu. V. Ex• está depurado de erros 
anteriores, com a sua projeçào nacional como Líder do Governo no 
Senado. V. Ex• sofreu um processo de decantação. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Bem, se V. Ex• colo
ca o problema nesses termos c nós convivemos durante longos anos, 
V. Ex• dizendo que já estou redimido, farei a pergunta: c V. Ex• es
tá, tamb~m, redimido? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Continuo o mcs-
mo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- t capaz de praticar os 
mesmos utos'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sim, sou capaz 
de repetir todos os atas de minha vida. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- V. Ex• está exageran
do, nenhum de nós praticou qualquer ato de violência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• cometeu. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES)- Qual foi, Ex•'! Eu 
pediria a V, Ex• que mencionusse qual foi o ato. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Nuncu trarei pa
ra o plenúrio do Senudo qualquer fato desabonudor, nu hora que o 
Brasil vê V. Ex• pela óticu nova desta liderança. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Nilo, Ex• não pode 
trazer. Como eu não posso trazer, V. Ex• também. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- De minha parte, 
cu vou dizer u V. Ex•: se recuasse em minha vida quarenta anos, cu 
repetiria todos os atas que pratiquei, na mesma hora e da mesma 
maneira. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Todos nós farfamos o 
mesmo Ex•, todos nós. V. Ex• vai-me permitir só concluir o meu 
aparte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aliâs, devo dizer 
a V; Ex• que o adverti ontem que hoje iria tratar desse assunto. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Exalo. V. Ex• me ad
vertiu. E quero dizer a V. Ex• que fiquei preocupado com o anúncio 
que V. Ex• teve a gentileza de me fazer, no sentido de que iria lavrar 
esse protesto. Estou mantendo cantata com a Superintendência da 
Polícia Federal do meu Estado. Mas o titular do cargo estâ fora, a 
serviço funcional c ainda não pude conversar com ele, para obter os 
esclarecimentos necessários. Devo dizer a V. Ex• que seria uma gran
d~ injustiça colocar nesse alegado episódio de invasão da Câmara 
Municipal qualquer conotação arenista, porque a ARENA é maioria 
na Câmara Municipal e o seu Presidente é do meu Partido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Exatamente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quer dizer que é o 
Partido menos interessado nesta alegada incursão da Polícia Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V. Ex• tem 
razão. 

A Ciomara, Sr. Presidente, é da ARENA: o Presidente é da 
ARENA, mas a Polícia Federal não quer tirar o pêlo da ARENA, 
quer é tirar o couro do MDB. fi do MDB! Devo dizer a V. Ex• que, 
cm Cachoeiro, temos visto, temos sido testemunhas e participantes 
de violências do Governo do Estado, do Governo cm nome da 
ARENA, ou da ARENA em nome do Governo. 

Às vespéras da minha eleição pura o Senado, quatro testemu
nhas, porque haviam declarado que tinham ouvido a conversa do 
Prefeito Terraço, da ARENA, a respeito do comprometimento de 
um Juiz de Direito, a Polícia Federal, de Vitória, foi a Cachoeiro e 
prendeu-as sendo uma delas Vereador. 

Sr. Presidente, cu disse ao delegado que acompanharia as teste
munhas atê a Polícia Federal c lâ encontrei a seguinte ordem: "0 
Cheio da Polida Federal i rio trancaflio-los naquela noite pura ouvi-los 
de madrugada. Disse cu, então: Sr. Delegado, a mesma cadeia para a 
qual entrarem esses homens, entrarei eu e dormirei com eles no 
mesmo lugar c na mesma enxerga, protestando, com a minha parti
cipação pessoal também, a violentação de que eram vftimas. Vou 
protestar contra o arbítrio e a violência da Policia Federal. E o Sr. 
Chefe da Policia Federal não ns prendeu naquela noite, embora os 
tivesse ouvido, de madrugada .. 

Assim agiu a ARENA com a mão da Policia Federal, naquela 
noite, Sr. Presidente, passa-se o tempo c esses quatro cidadãos são o 
Sr. José Sabadinc, Vereador, c os Srs. David Angelo, José Nogueira 
e o motorista Eliscu, Quatro humildes, mus bravos homens que 
conlirmarum no seu depoimento na Polícia Federal, o envolvimento 
do Prefeito da ARENA de então, nos acontecimentos de que foi 
palco a cidudc Cuchociro de Itapcmirim, e se portaram ultivumcnte 
no episódio que sucudiu toda Cachoeiro. O Prcfdto, rnunhosamcntc, 
escondia a cabeça culpada sobre a manta protctoru do Gencrul 
Chel'e d;o Políei;o Federal ... A ARENA ;ormou o esquema da derrota 
do M DB cm C;ochoeiro de ltapcmirim: ela, com a Prefeitura, a 
C:imara c o Governo nas miios! Um Governo exercido por um moço 
que fa1.ia tudo pura manter a posição chave de Cnchoeiro de !tape
mirim, nus rnàos de um inconseqUente, de um Prefeito que cometeu 
todas as irregularidades administrativas para permanecer com o 
poder nas mi\os. 
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Sr. Presidente, nós, do MDB, que não tivemos ônibus nem cami
nhões, i1s vezes, para tmnsportar os nossos correligionários para os 
nossos comícios- que enfrentamos até uma movimentação imensa 
de ónihus c de caminhões, com o dinheiro do Governo, o dinheiro da 
plutocracia daquela cidade - vencemos as eleições! Derrubamos, 
sabe Deus com que sacrifícios, u situação cm Cachoeiro de ltapc
mirim: derrotamos um esquema invenclvcl e imbatível: as três divi
sões da ARENA bem armadas, bem ajustadas c bem providas de 
dinheiro a rodo, com uma política de intimidação c de suborno como 
ainda não tinha sido vista cm Cachoeiro c no Estado, pondo cm jogo 
tudo, desde as nomeações elcitorciras até: a prcscntcuçào dos eleito
res com sanitários construídos em suas casas, com filtros distribuí
dos, com telhas repartidas- adquiridas pura escolas c cedidas a inte
ressados, com os jornais cevadas na sua bolsa fácil, tudo isto mobi
lizado contra o MDB, mas mesmo a despeito de tudo, venceu o 
MDB, os três bons candidatos arcnístas, com uma bandeira de luta c 
de trabalho que galvanizou o povo e preparou-o para a vitória. 

E esta vitória só foi conquistada porque tivemos na dupla Hélio 
Carlos Munhãcs- Dr. Gilson Curone, dois magníficos nomes que o 
Espírito Santo vai ainda aproveitar em jornadas maiores c cm deci
sões de maior porte e de maior ressonância no Estado. 

Ao seu lado, outros dois nomes que os auxiliaram com seu esfor
ço e sua bravura cívica, o Dr. Jurandir Adverci e Amâncio Raimun
do. 

Duas candidatas contra três da ARENA, com seus melhores 
nomes, seus melhores chefes, seus mais prestigiosos comandantes, c 
com a Prefeitora de Cachoeiro nas mãos da ARENA e o Governo do 
Estado, nus mãos de um político que pôs tudo na· luta para manter 
Cachoeiro nas suas mãos! 

Cinco dias depois da nossa vitória, Sr. Presidente, um ex-Depu
tudo Estadual do MDB, Oscias Nascimento, que se passou para a 
ARENA, entra num restaurante - onde alguns cmedcbistas esta
vam fazendo uma refeição, às dez horas da noite- e depois de ouvir 
um telefonema do Prefeito de Cachoeiro de ltapemirim, Teodorico 
Ferraço - que lhe passou suas últimas palavras, segundo decla
rações do dono do restaurante e do próprio Sr. Teodorico Ferraço, 
aqui cm Brasília, perante membros da bancada federal, após o que, 
toma sua decisão final. 

Terminada a conversa, o Sr. Oseias Nascimento entra no restau
rante e mata o irmão do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Deu 
dois tiros- um no abdomen e outro no tórax- no Vereador Rober
to Vuluduo, nosso Udcr, o homem que teve· a maior votação cm 
vereança no Estado do Espírito Santo e Líder de reconhecidos prestí
gios e valores na política do Estado, que não morreu porque Deus 
nito quis. Hoje ele sofre as conseqUências dos dois tiros que recebeu. 
E fere ainda, um terceiro Roberto Arcanjo, moço de sociedade c nos
so correligionúrio. 

Sr. Presidente, esse homem ê preso. Pois bem, o Promotor c o 
Delegado, muncomunados com u situação, com o Prefeito que era da 
ARENA, porque o nosso não havia tomado posse, procrastinaram 
tanto o processo - foram tantas as diligências requeridas, incon
cebíveis e procrnstinatórias - que o Tribunal do meu Estado, numa 
decisão a que eu assisti, deu o habea.< corpus ao assassino do irmão 
por excesso de prazo nu investigação policial, tudo tramado realiza
do, numa cidade que i: o centro e coração da politica do interior, com 
um padrão de civilização a que os dois órgãos do Governo não estilo 
à altura! 

O autor do atentado, moço de conhecimentos, ex-Deputado 
Estadual, depois de ouvir u palavra do Prefeito no célebre telefo
nema que nem a Policia nem a Promotoria querem apurar nem o 
arrolurnm no inquérito, tal u sua parcialidade c a sua cumplicidade 
no evento criminoso, tiru n vida de um jovem, irmilo do nosso Prefci· 
to eleito, tenta tirur a vida a Roberto Valadào, lutador incansãvel c 
batalhador de todas as cumpunhus em prol de nosso Partido c figura 
ccntrnl du luta politica cm torno da Câmara Municipal, é preso 
dnq(lt.:nt:t dias l! sai t.:tllll um/wht•w· rorpu.~· no quul foram coniventes, 
foram cúmplices, foram rcsponsubilizudos, o Delegado e ó Promotor 

Público, pura Iú mandados a capricho, para fazerem vista grossa do 
que ali pudesse acontecer. 

O MDB acabava de pagar com o sangue de alguns corrcligionã
rios a façanha de ter vencido a A RENA em Cachoeiro! 

E Sr. Presidente, não houve de parte do M DB nenhuma palavra 
trocada, nenhum gesto de provocação, nenhuma ação que pudesse 
ser julgada iniciativa nossa, todos os três estavam em torno a uma 
mesa, fazendo sua refeição àquelas horas da noite, num restaurante 
da rua principal de Cachoeiro. Ninguém viu o criminoso entrar, nin
guém trocou palavra com ele, ninguém lhe intercedeu os passos, nin
guém lhe dirigiu a palavra. Todos os três foram atingidos sem saber 
porque. Fui amigo de quem atirou e lamento essa uçào nefanda, 
cometida contra três valorosos companheiros nossos. Pois bem, a 
pessoa que praticou esses atas, Sr. Presidente, está com habeas 
corpus, está nu iua, no 'ir e vir da sua liberdade e nós com um 
companheiro morto, nós com o lldcr do MDB, nu Câmara, ferido 
de morte e que ainda hoje vai ao médico todas as semanas para tratar 
da sua saúde abalada. E o outro que se recuperou com um tiro no 
corpo. 

Sr. Presidente, cinco dias depois da nossa vitória, repito, o 
Delegado c o Promotor Público se mancomunaram para que o 
processo fosse procrustinado o maior tempo possível, a fim de que 
ele lograsse o haheas corpu.<. O Tribunal de Justiça, assim agindo, 
decidiu com a lei, c cumprindo a lei. 

O terceiro fato, ocorreu agora. Vai um agente da Polícia Fe
deral, sem mandado de ninguém, sem ordem, talvez de ninguém, por
que não encontrou ninguém na Câmara, só um funcionário, o Sr., 
Carlos Inácio Balbino. Tomou, apreendeu os quatro livros de Atas c 
saindo du Câmara foi a umjornalista exigir uma gravação de um 
discurso do nosso Líder, Roberto Vuludão, pura assim, levar pura a 
Policia Federal c iniciar um processo de intimidação de n~ssos corre
ligionários. 

Sr. Presidente, í: a denúncia que trago à Casa: num município, 
como sabem bem o nobre Líder do Governo nesta Casa, num muni
clpio onde, hoje, temos à frente da Prefeitura, dois homens das mais 
belas Ooraçõcs dcmocrâticas do nosso Estado, um Advogado ilustre 
e político sem manchu, c um Médico também ilustre, c dirctor de um 
hospital infantil daquela cidade - Hélio Carlos Manhilcs, Prefeito, 
na mais bela vitória do nosso Estado e o Vicc-Prcfcito Gilson 
Caronc. 

Sr. Presidente, o que se quer é intimidar o MDB e tirar Hélio Ma: 
nhilcs do páreo - que ele vai correr, no próximo pleito, como 
candidato nosso u uma das cadcifas do Senado da República - cm 
cuja fai~a v ui demonstrar mais uma vez seu prestígio c sua capacida
de de convencer multidões com sua palavra fácil e convincente, sen
do uma amcça aos candidatos da ARENA dirigidos pelo Senador 
Eurico Rczcnde. 

Nilo faço a injustiça de atribuir esses fatos à participação do 
Dirctório da ARENA. Todos eles silo devidos ao maquiavelismo do 
ex-prefeito du ARENA, Teodorico Ferraço, que movimentou a Polí
cia Federal no primeiro atentado da prisão dos vereadores, que telefo
nou para o criminoso, instantes untes da chacina no restaurante que 
agiu junto à Policia Federal pura apreender os livros de Ata da 
Câmara. 

Sr, Presidente, essa sucessão de fatos mostra a evidência dos 
propósitos da ARENA do meu Estado. Tiraram-nos u tclcvisilo c o 
rádio. Nilo temos jornais porque eles silo financiados à tripa forra 
pelo Governo do Estudo. Nilo temos bois pura oferecer churrasco a 
ninguém; não temos ônibus para transportar os nossos correligioná
rios. Vamos aos comícios a pé. Vamos com ônibus, Sr. Presidente, 
mascam uma diferença: os comícios da ARENA silo "com ônibus", 
e os nossos silo com "s", quer dizer, 11Sem õnibusn: à pé. O nosso 
eleitorado vai às urnas c comparece c derrota aquela plutocracia da 
ARENA de Cachoeiro de ltupemirim. · 

Portanto, essa sucessão de fatos, Sr. Presidente, é uma seqUência 
de acontecimentos desencadeados cm tão curto orazo. 
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O Sr. Governador declarou cm Ouro Preto- não sei se recebeu 
t:tmb<m essa condecoração a que fez jus o nobre Lfdcr Eurico Rc
zcnde, e talvez se tivesse sido convidado lâ fosse pura tamb<m prestar 
homenagem ao nobre Senador Eurico Rczcnde c assistir à entrega do 
cruchú da Inconfidência ao mineiro ilustre que aqui pontifica como 
Líder do Governo. 

Mi nas tem no Governo do meu Estado um mineiro c no futuro 
Governo, ainda um mineiro, na pessoa do Senador Eurico Rczcndc 
que já está prelibando os agrudâvcis momentos de sua govcrnunçu. 

Pois bem, Sr. Presidente, esse Governador declarou, cm Ouro 
Preto: nós só perdemos cm seis municípios. Mas os seis municípios 
cm que a ARENA perdeu, Sr. Presidente, silo os de mais de vinte mil 
votos do Estudo. A ARENA só ganhou em um município de mais de 
vinte mil eleitores: Colatinn. Em todos os outros nós levamos a 
palma sobre o eleitorado da ARENA. Pois esse Governador quer, 
agora, derrotar, mas antes de derrotar-nos, destruir o MDB cm 
Cachoeiro de ltapcmirim. Tentou pelo intimidamcnto da Policia Fe· 
deral, hú dois anos, com aqueles vereadores c aquelas testemunhas 
levadas para Vitória e ameaçadas pela Policia Federal. 

Um homem decidido, um homem alucinado, entra num 
restaurante c atira em três, sem ter levado rcvide de um arranhão de 
unhu, sem ter ouvido o murmurejo de uma voz de protesto, sem ter 
sido contido por uma mão que evitasse a sua arma assassina, c está 
posto na rua com o acumpliciamcnto de um Promotor e de um Dele
gado de Policia, de Cachoeiro de ltapemirim. 

E agora, Sr. Presidente, a terceira tentativa para nos esmagar: 
agora, a Policia Federal volta à cena: entra porta a dentro de uma 
Câmara e retira os livros de atas, violando o recinto de uma Câmara 
Municipal. 

Retiraram tudo do MDB. Retiraram a nossa voz, Sr. Presidente 
e. agora, querem retirar a nossa vez: cortaram os nossos atas c, ago
ra, querem subtrair as nossas atas. 1: assim, c este Governador talvez 
venha para este Senado, como um Senador biõnico, Senador 
pára-quedista que nào vai buscar o voto na boca das urnas, lutando c 
enfrentando o povo, mas vem de pé às costas, como produto de 
inseminação eleitoral! 

Ele, Sr. Presidente, que num mesmo dia no Estado, vai a uma 
solenidade c manda a sua esposa,- a Governadora, que comparece 
a todos os a tos -levar o testemunho do seu apreço c da sua admira
ção. Isso agora, porque hã tempos atrás não era assim que ele tratava 
o nobre Líder do Governo nesta Casa, Senador Eurico Rczcnde. 1: 
que ambos, Sr. Presidente, tinham os mesmos sonhos - êlc engor
dava a raposa que ia comer a galinha do Senador ... 

Hoje, o nobre Senador, com a Liderança da Casa que o Go
verno lhe confiou, com a comenda da Inconfidência, ganha nu 
batalha campal de Ouro Preto, com o Brasil ouvindo seus 
pronunciamentos e com o Espfrito Santo tirundo,com ele, o couro de 
tantos sacrificados bois no churrasco de Cachoeiro, perante a presen
ça da Governadora pura levar-lhe o testemunho da presença do Go
verno nu sangrenta festa, parte, impávido c imbatfvcl para a eleição 
de Governador, como esperam seus companheiros de churrasco e 
seus correligionários de tropelias de Cachoeiro. Agora, que S. Ex• 
está encavalado pura Governador do nosso Estado, o Sr. 
Governador abriu-se em amores por S. Ex• c onde não pode ir mnn
dn a Governadora, para ser mais uma manifestação do sentimento 
do que de politica, do coração do que da admiração c do tributo que 
ele deve ao ilustre Senador. 

Sr. Presidente, cu disse aqui, no dia cm que saudei a escolha do 
ilustre Senador como Líder do Governo: "nós, hoje, teremos a honra 
de, agora cm diante, não lutar mais contra o Senador Eurico Rc· 
zcndc, mas, teremos a honra c a glória de lutar contra o ilustre Líder 
do Governo no Senado da República". Nós humildes, nós obscuros, 
nós ameaçudos, perseguidos, humilhados, ofendidos, nós, Sr. 
Presidente, do MDB, que vimos trazer aqui o protesto contra a 
violência de Cachoeiro de ltapcmirim. 

Passei há pouco pelo Gabinete do Sr. Ministro da Justiça c levei· 
lhe a nossa rcclnmuçào. 

Fico satisfeito, Senador Eurico Rczcndc pelo comportamento 
de V. Ex• durante o meu discurso. As minhas palavras estão como 
ferro em brasa na consciência de V. Ex• Sei que V, Ex• repele esses 
atos de violência, essa prepotência e esse desatino, porque isso não 
constrói, Sr. Presidente. 

Mas devo dizer, passei pelo gabinete do Sr. Ministro da Justiça e 
disse-lhe que, nu primeira vez, S. Ex• havia tomado as providências 
contra a Polícia Federal c eu só pude agradecer-lhe. O Sr. Ministro 
me garantiu: Hoje mesmo tomarei as devidas providências contra o 
abuso feito c;ntra a Câmara Municipal de Cachoeiro de ltnpcroirim. 

·Sinto-me feliz, portanto, Senador Eurico Rczcndc, pelo seu 
comportnmento moral. V. Ex•, hoje, não é o politico de aldeia, não é 
o político do municfpio, não é o politico do pequeno pedaço de chão, 
do Espírito Santo que o elegeu. V, Ex• tem um compromisso maior 
com a Nação brasileira: V. Ex• defende a politica do Governo aqui; 
V. Ex• encarna as aspirações maiores da ARENA nacional; não 
pode baixar o nível intelectual c moral do seu comportamento para 
chancelar, homologar ou justificar a violência contra Cachoeiro de 
ltapemirim. A homenagem que prestei a V. Ex• no dia da sua 
investidura, como Lfder do Governo nesta Casa, hoje, V, Ex• 
retribui, cm dobro, com o seu comportamento. 

Ao fazer meu protesto, quero, daqui do Senado, levar a meus 
correligionários ác Cachoeiro c de "todo" o Estado, a minha 
solidariedade nesses dramáticos momentos que vivemos, dizendo u 
eles que a sua luta é a minha luta, que a sua decepção é a minha 
decepção, que a sua esperança cm melhores dias é a minha esperança. 

A vitória de Cachoeiro foi a nossa maior vitória. Tudo parecia 
dizer que serfamos esmagados pelo Governo do Estado, pelos seus re
cursos financeiros, pela sua capacidade de nomeação, pela sua 
ação de aliciamento c de amedrontamento, de corrupção c de 
pressão, que nossos valorosos amigos de Cachoeiro responderam, 
com o povo no seu lado, debaixo da bandeira de Hélio Manhacs c 
Gilson Caronc. 

Sou um homem assim: luto, Sr. Presidente. Sabem os meus 
correligionários do Estado; sabem os meus corrcligionãrios do 
Senado c sabem os meus corrcligionãrios da Câmara dos Deputados. 
Luto, sabe Deus, com que sacrifício, enfrentando todos os percalços 
c todos as dificuldades; ameaçado na nossa campanha naqueles 
comfcios, Sr. Presidente, cm que a nossa linguagem sacudia o povo e 
fez vibrar, por vezes, o próprio Estado do Espírito Santo. Nesta 
linha cu não arredo um pé. Estou com Cachoeiro; estou com a 
Câmara de Cachoeiro; estou com os Vereadores de Cachoeiro; estou 
com aqueles mortos da eleição de Hélio Manhi!cs para Prefeito de 
Cachoeiro; estou com aqueles feridos; estou com o pQVO de 
Cachoeiro de ltapcmirim ante o atentado que sofreu. E pena, Sr. 
Presidente, se, amanhã, essa Policia Federal for buscar os presos de 
Cachoeiro, cu não esteja cm Vitória para participar, também, da 
mesma enxerga, da mesma enxovia com o meu protesto com os olhos 
na aura de libordndc que hã de surgir um dia cm nossa Pátria, cm 
nosso Estudo. 1: o meu protesto. Nilo acuso, absolutamente, ao 
nobre Senador Eurico Rezcndc, de participação no fato, mas acuso o 
Governador do Estudo. Devo dizer, portanto, u V.Ex• que, como 
homem do M DB, tenho encontrado sempre que bato à porta do Sr. 
Ministro da Justiça nu sua posição, nu sua grandeza c no seu descorti
no, aquele homem que tem reconhecido as razões das minhas 
queixas, as razões das minhas amarguras c dos meus desalentos. 

1: esta, Sr. Presidente, pois, a notícia que devo dar. E o O Globo 
do Rio já noticiou hoje, nu sua sexta página, cm pequena nota 
encimada por esta manchete: "Policia leva Atas ác Câmara." 

Quero, Sr. Presidente, que a Polícia Federal, que tem uma 
missão de ordem u cumprir, não violente assim os homens polfticos, 
sejam eles Vereadores, Deputados Estaduais, Federais ou Senadores. 

TUa desalentados estamos, ti\o dcscspcrunçndos, Sr. Presidente, 
nestu grande noite que caiu há dias sobre a nossa cabeça. Queremos, 
avançundo pela escuridão à frente, ter a esperança apenas de a cada 



:I 
ii 
·I 
:i 
·i 
:I 
'I 

.I 
·' 

:J 

I 
•I 
I 

Malodel977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qllhlll·feln ll 1609 

dia que cuminharmos, mais próximos estaremos do alvorada que vai 
anunciar um novo amanhã. 

Eru o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• l,DE 1977 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais, resolve: 

Art. I• Silo reajustadas cm 30% (trinta por cento), a partir de I• 
de março de 1977, os aluais valores das funções gratificadas do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, resultantes da aplicação do 
preceituado no Ato n• 5, de 1976, da Comissão Diretora, 

Art. 2• Este Ato entra cm vigor da data de sua publicação. 

Sala da Comissão Dirctora, em li de maio de 1977,- Petrônlo 
Porlella, Presidente- José Undooo, 1•-Vice-Presidente -Amarai 
Pelxolo, 2•>-Vice·Presidente - Mendes Canale, I•·Secretário -
Mauro Benevldes, 2•-Secretáriu - Henrique de La Rocque, 3•·Secre· 
t(Jrio- Renato J."ranco. 4\•.Sccrct:"Jrin. 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 37/77 

Sobre requerlmenlo de Dulce da SII•a Gomes, •lúva do ex
ser•ldor Fellpe Gomes, Asslslente Leslslall•o, Claose "C", 
sollcllando re•lsio de pro•entoo do de cu jus. 

Dulce da Silva Gomes, viúva do ex-servidor desta Casa, Fclipc 
Gomes, requer, da Egrégia Comissão Dirctora, "revisão nos proven
tos do de cuju.< com base nos valores de vencimentos fixados no cor· 
respondente Plano de Rctrihuiçuu para o cargo de Técnico Legislati· 
vo Classe "C", Referência 51, por eqUidade, a exemplo do que foi 
concedido a Joaquim da Costa no Processo n• 00870/76. jâ deferi· 
do". 

li- .lustilicmllln ,, Requerimento. diz suu Signatáriu: 
I) o de ru/u.• exercia o cargo isolado de Chefe de Portaria, PL-3; 
2) implantada no Senado Federal a Reforma Administrativa, 

os proventos do de cujus foram, então, equiparados ao de Agente 
Administrativo, categoria cm que foram posicionados os antigos 
Porteiros; 

3) que, pela Resolução n• 6, de 1960, cabia ao Chefe da Porta· 
ria: 

a) dirigir os serviços da Portaria; 
b) fazer a distribuição dos funcionários da Portaria pelos servi

ços da Casa, de acordo com as ncccsisidadcs, durante o expediente 
da Secretaria, determinando-lhes as tarefas c fiscalizando-lhes a açilo; 

e) fiscalizar a entrada c saída de objctos; 
d) auxiliar o policiamento interno; 
e) superintender a entrega da correspondência destinada aos 

Senadores que não recebem na Agência Postal Telegráfica, bem co· 
mo aos órgãos c funcionários da Casa; 

n superintender a entrega do expediente externo; 
g) cfctuar pequenas despesas de pronto pagamento, com verbas 

que lhe forem confiadas pelo Diretor·Gcral, prestando contas de sua 
aplicm;ün: 

4) o cargo de Chefe de Portaria era do sim bolo PL-3, corrcspon· 
dente ao nlvcl mais alto dos antigos Oficiais Legislativos; 

5) as atribuições do ex-chefe de Portaria, PL·3, não guardam 
nenhuma similitude com as atribuições de Agente Administrativo; 

. 6) as tarefas que o d< cujus desempenhava são hoje atribuições 
da Subsecreturia de Serviços Gerais; c 

7) o de cujus, quando da implantação da Reforma, deveria ter 
recebido um tratamento idêntico ao adotudo para os antigos Oficiais 
Lcgislutivll.~. 

III- A Subsecretaria de Pessoal informou pormenorizadamen· 
te o processo, observando, com propriedade, que, nu espécie, 

"trata-se de beneficio (reajuste) assegurado no caso das pen· 
.<Õe.< especiais previstas na Lei n• 3,738/60, não se ajustando, 
salvo melhor juizo, ao caso cm tela, que visa sobretudo obter 
a equiparação (post·mortem), do cargo de Assistente 
Legislativo "C" ao de Técnico Legislativo, ref. 51." 

IV- Preliminarmente, cabe acentuar essa particularidade: o 
que u Postulante deseja é um enquadramento post·morrem de seu 
falecido marido, Assistente Legislativo, "C" (a que passou mais 
tarde) no cargo de Técnico Legislativo, Referência 5 I, mas, ao forma· 
lizar essa pretensão, confunde as coisas, pois, cm verdade, o ,Que ela 
percebe é a pensão, deixada por seu marido, paga pelo lP ASE, de 
que todo funcionário é, cm vida, contribuinte obrigatório. 

Assim, para bem cnfocar a questão, saliente-se que a Suplicante 
percebe uma pensão, deixada por Fclipc Gomes, de quem é viúva, e 
que lhe é paga pelo lP ASE. 

Proventos, quem os percebia, era o seu ex-marido, que, por 
falecido, nada mais poderia requerer, como proventos é o que a 
Requerente recebe, também, como funcionária aposentada do 
Supremo Tribunal Federal. 

O que ela postula é, por conscguinté, uma atualização de 
pensão, assunto que escapa à competência do Senado, porque quem 
lhe faz esse pagamento é o lP ASE. 

Pensão outra, beneficia, ainda, a Postulante, mas do IPC, de 
onde era segurado o seu falecido marido, na qualidade de funcioná· 
rio do Senado. 

Inicialmente, portanto, é de advertir-se que a Postulante dirigiu· 
se a endereço errado, visto que deveria, pura melhorar suà pensão, 
hatcri1s portas do lP ASE (ou do IPC) e não do Senado Federal. 

V- Havemos, contudo, de encarar o Requerimento cm suas 
verdadeiras intenções c cm seus reais objctivos, e, então, não hã 
como deixar de considerar que o pretendido pela Suplic~ntc - uma 
atualização da sua pensão, na base dos aluais vencimentos dos Técni· 
cos Legislativos, Referência 51, significa, cm verdade, um cnqua· 
dr:tmcnto po.rt-morti.•m de seu ex-marido, Assish:nte legislativo, 
"C", como Técnico Legislativo. 

VI- Quando vivo, Felipe Gomes, então Assistente de Plenâ· 
rios, Classe "C", aposentado, requereu, cm fevereiro de 1974, seu 
enquadramento, na mesma situação de inativo, no cargo de Agente 
de Segurança Legislativa, Classe "0", 

Tal requerimento (que não chegou a ser decidido) foi, poste· 
riormente, anexado ao de n• 4,083/74, através do qual ele pleiteou a 
transposição do seu cargo de Chefe de Portaria PL-3, para Técnico 
Legislativo, Classe "C", ou outro correspondente. 

O pleiteado foi objeto de nosso Parecer n• 43/74, que concluiu 
pelo seu indeferimento, por falta de amparo legal, com o que acor· 
dou a Comissão Diretora. 

VIl- As razões em que, à ocasião, baseou-se Fclipe Gomes, 
(repetidas em outro Requerimento, objcto de nosso Parecer 
n• 33/75, igualmente contrArio às suas pretensões), são, mutaris 
mutandis, as mesmas de que agora se utiliza a sua viúva, 

Entre elas, a que talvez melhor impressionasse aos menos avisa
dos, seria a alegada similitude de tarefas entre os antigos Chefes de 
Portaria e os atuais Técnicos Legislativos. 

Refutando esse argumento, ou seja, pulverizando essa exdrúxu· 
la comparação, dissemos, no citado Parecer n• 43/74: 

"VI - O fundamento principal do pleiteado estaria 
nessa similitude das tarefas cometidas ao antigo Chefe de 
Portaria com as dos Técnicos Legislativos. 

Tudo o muis, no processo, gira cm torno dessa alegação, 
E essa alegação, permitam-nos a expressão, chega a ser 

pueril c só encontramos uma explicação pura o fato de ter 
sido urgUida: a confusão que está lavrando no espirita de 
alguns servidores ... 

Realmente, em outras circunstãncius, seriu desm:cessú
rio, por ubsurdo, transcrever e compurur aquelas turcrus, tilo 
dispares e tão afastudus no seu conteúdo. A própria titulari· 
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dado desses cargos e o grau de escolaridade que exigem não 
deixariam qualquer margem para o atendimento desejado 
pelo peticionário, a fim de atingir o seu objetivo. 

Quer nos parecer, entretanto, que circunstâncias espe· 
ciais perturbaram de tal modo a mente dos interessados que 
se faz ncccssãrio proceder de modo a que eles possam alcan· 
çar a realidade da lei c dos fatos. 

Desse modo, enumeraremos as atribuições que cabiam 
ao antigo Chefe de Portaria c as hoje assinadas ao Técnico 
Legislativo, Classe "C", para deixar bem evidentes, como cm 
verdade são, as diferenças entre elas. 

Ao antigo Chefe de Portaria compelia: 
a) dirigir os serviços da Portaria; 
b) fazer a distribuição dos funcionârios da Portaria 

pelos serviços da Casa, de acordo com as necessidades, duran· 
te o expediente da Secretaria, determinando-lhes as tarefas c 
fiscalizando-lhes a ação; 

c) auxiliar o policiamento interno; 
d) superintender a entrega da correspondência dcsti· 

nada aos Senadores e aos órgãos c funcionârios da Casa; 
e) efetuar pequenas despesas de pronto pagamento, 

com as verbas que lhe forem confiadas pelo Direlor-Geral; 
f) encaminhar à Imprensa Nacional c ao Serviço Grâfi· 

co, para publicação, as Atas das Sessões do Senado c do 
Congresso Nacional. · 

g) fiscalizar c superintender· a chegada e a sarda de maio· 
tes Rio-Brasllia; · 

h) fiscalizar a distribuição de jornais aos Senadores; 
I) fiscalizar o·hastcamcnto das bandeiras Nacional c dos 

Estados nos dias feriados e datas cívicas. . · 
Quanto às atribuições do Técnico Legislativo, Classe 

"C", são as seguintes: 

a) superintender, coordenar. e orientar o rclacionamen· 
to de documentos parlamentares c pesquisas para sua elabo· 
ração; 

b) supervisionar c coordenar a revisão de originais de 
documentos parlamentares, destinados à publicação; 

c) supervisionar, coordenar e orientar a instrução do 
processo legislativo; 

d) supervisionar c coordenar pesquisas visando a subsi· 
dia r o processo legislativo c o administrativo; 

e) supervisionar a elaboração de expedientes e informa· 
çõcs em documentos legislativos ou administrativos; 

f) supervisionar e coordenar a redução de textos noticio· 
sos, destinados à divulgação das atividades do Senado Fe
deral e do Congresso Nacional; 

g) assistir, na qualidade de Sccrctârio, às reuniões das 
Comissões Técnicas, lavrando Ata, apurando a presença de 
seus membros às referidas reuniões, fornecendo elementos 
que possibilitem a elaboração da pauta de trabalho das 
reuniões: 

h) supervisionar c coordenar a classificação, cataloga· 
ção c registro de material bibliogrãfico; 

I) supervisionar c orientar pessoal especializado, objeti· 
vundo o planejamcnto de sistemas de arquivamento, contro· 
le, registro, sclcçilo, triagem, avaliação c atualização de acer· 
vo documental do Senado Federal c do Congresso Nacional; 

j) supervisionar o plancjamcnto dos serviços de informa· 
çi\o legislativa; 

I) supervisionar c coordenar o plancjamcnto para 
atualização de novos métodos de trabalho, inclusive, o 
emprego de equipamentos clctrõnicos c processamento de 
dados pura armazenagem, recuperação c divulgação scletiva 
de informações documentais de acervo do Senado Federal; 

m) coordenar a preparação e redução de Atas 
circunstanciadas das Sessões do Senado Federal c do Con· 
grcsso Nucionnl: 

n) coordenar c orientar serviços de natureza legislativa e 
administrativa;. 

o) orientar pesquisas cm documentos inerentes à ativi
dadc legislativa; 

p) orientar a pesquisa, a elaboração e a indicação de 
bibliografias, visando assistir aos parlamentares na colcta de 
subsídios; 

q) organizar, para publicação no Diário do Congresso 
Nacional, cm avulsos c no Boletim do Pessoal, as proposições 
legislativas c matérias administrativas; 

r) supervisionar c coordenar a elaboração de normas e 
manuais de serviço na ârca legislativa c administrativa; 

1) desempenhar, por necessidade de serviço as atribui· 
ções da Classe "B", de Técnico Lcgi~lativo; c 

I) executar tarefas correlatas. 
Como se vé, as tarefas do Técnico Legislativo, Classe 

"C", não são apenas aquelas que o Requerente arrola em sua 
petição: são muito mais amplas, mais complexas, mais dill· 
ccis c mais importantes e cm nada se assemelham às do anti· 
go Chefe de Portaria ... 

Em qualidade e cm quantidade, são muito mais extensas 
e de responsabilidade as atribuições do Técnico Legislativo, 
exigindo-se, de quem ocupe esse cargo, atributos que o Chefe 
de Portaria não precisaria possuir para exercer o seu cargo. 

Aliás, a diferença entre as características da Classe "C" 
de Técnico Legislativo, c as de Assistente de Plenário, Classe 
"C" (cargo equivalente ao do antigo Chefe de Portaria), 
mostra·, à evidência, a enorme: distância entre eles~ bastando, 
para comprovâ-lo, advertir que as atividades do Técnico 
Legislativo "C" silo de nlvcl superior, envolvendo supcrvi· 
são, coordenação c orientação de trabalhos legislativo,, 
enquanto as de Assistente de Plenários, Classe "C", são de nl· 
vel médio, envolvendo coordenação e orientação de traba'· 
lhos relacionados com o atendimento aos serviços de plená· 
rios." · 

VIII- Em 1975, o mesmo servidor, já então como Assistente 
Legislativo, Classe "B" (onde foram posicionados os antigos Portei· 
ros), voltou, jã o dissemos, a pleitear revisão de seu enquadramento, 
para Técnico Legislativo, Classe "C". 

Emitimos, a propósito, o Parecer n• 33/75, também contrãrio à 
postulação c igualmente aprovado pela egrégia Comissão Diretora. 

Julgando válidas as razões em que então nos fundamentamos, 
permitimo-nos, por isso mesmo, transcrever trechos daquele Parecer, 
tanto mais cabíveis, na hipótese, pelo fato de a Requerente renovar, 
agora, argumentos por nósjã ali convenientemente refutados. 

Dissemos, então, entre outras coisas: 

"O novo Requerimento, como o então indeferido pela 
egrégia Comissão Diretora, nos termos do parecer desta 
Consultaria, carece, totalmente, de amparo legal, pois cstâ 
fundamentado em considerando que fogem, inteiramente, à 
disciplina das leis que regem a matéria." 

Para melhor enfoquc do assunto, analisaremos, um u um, os 
argumentos usados pelo Requerente, demonstrando a impro· 
cedência de todos eles. 

IX - Antes do mais, diz o Requerente que as atribuições do 
Chefe de Portaria silo de tal ordem que o cargo deveria ter sido 
transformado no de Técnico Legislativo, Classe "C". 

Não hú como questionar a respeito, pois se truta de matéria 
vencida, visto que o Senado, na ocasião oportuna, enquadrou os anti· 
gos Chefes de Portaria na Cutegori'u, primeiro, de Assistente de 
Plenãrio, Classe "C", c, depois, na Categoria de Assistente Legisla ti· 
vo, Clusse "B". 

Nilo hã, portanto, como "ressuscitar", fora de tempo, caso já 
decidido, cm definitivo, pela Casa. 
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Alega o Suplicante que a transformação do cargo, nu forma que 
deseja, teria forçosamente que ser feita, "face o que determina a Lei 
n• 1.050, de3 de janeiro de I 950". 

Ora, essa ar,rmação revela que quem redigiu o Requerimento 
em pauta não leu, certamente, pelo menos com a devida atenção, a 
lei invocada. 

Realmente, a Lei n• 1.050, de 1950, nada teve com a classir,. 
caçào de cargos ou enquadramento de funcionários, cui{i\ltJ, apenas, 
do reajustamento dos proventos da inatividade dos servidores públi· 
cos civis c militares atacados de moléstia grave, contagio"u ou incurá
vel. 

Determinou a referida lei, no artigo 1•: 

"Art. I• Os proventos da inatividade dos servidores 
públicos civis c militares, atingidos de moli:stin grave, conta· 
giosa ou incurável, especificada em lei e os dos inválidos em 
conseqUência de acidente ocorrido no excrc!cio de suas 
atribuições, ou de doença adquirida no desempenho da 
pror,ssão serão reajustados aos vencimentos da atividade da 
respectiva categoria, padrão ou posto." 

O antigo Chefe de Portaria, procedida a reclassificação de car· 
gos. pnssou a Assistende de Pelnário C, e, mais recentemente, para 
Assitente Legislativo, Clu.se 8. 

Ora, o Requerente, aposentado como Chefe de Portaria, está 
percebendo, na inatividade, proventos correspondentes nos 
vencimentos do cargo de Assistente Legislativo, Classe 8, que 
ocupariu, se em atividade hoje ainda estivesse. 

Nenhum desrespeito, existe, portanto, à Lei n• 1.050, de 1950, 
cujo artigo I• está, portanto, sendo rigorosamente cumprido. 

X - Não vemos, igualmente, onde o Postulante foi encontrar 
fundamento para ar,rmar que o cargo de Chefe de Portaria, PL·3 po· 
deria ser transformado em ncnico Legislativo, Classe C, ou "ou 
outro correspondente, face ao que determina a Lei n• 1050/50, caso 
especinco do requerente". 

Aquela Lei, reajustando os proventos da inatividade dos 
servidores públicos civis e militares atacados de moléstia grave, 
contagiosa ou incurável, é composta de três artigos, c, em nenhum 
deles, se fala em classmcução ou transposição de cargos. 

Quanto ao mi:rito dessa falecida pretensão de igualar o Chefe de 
Portaria ao Técnico Legislativo C, já foi exaustivamente examinado 
por esta Consultoria, no Parecer 43, de I 974. 

Demonstramos, naquele Parecer 43, de I 974, quão diferentes 
são as atribuições do Técnico Legislativo - de quem, inclusive, se 
exige curso superior- c as do antigo Chefe de Portaria, de quem se 
pedia, somente, o curso primário. 

XI - Não atinamos, outrossim, com o motivo da referência ao 
Parecer 43 desta Consultaria, feita pelo Suplicante no sou terceiro 
"Considerando", pois aquele Parecer, sobre pretensão idêntica à 
agora examinada, lhe foi totalmente contrário. 

O que, em considerações à margem do processo entilo estudado, 
esta Consultaria fez, foi recordar il Comissão Diretora que, por força 
do Ato 16/74, os antigos Porteiros e Ajudantes de Porteiros teriam 
direito uo reajustamento de seus proventos à base dos vencimentos 
do cargo de Assistente Legislativo, Classe B. 

A Comissão Dirctora, acatando nosso ponto de vista, mandou 
proceder àquele reujustumento, mus isso nuda teve a ver com n 
rec\ussificuçào de cargos. 

XII - Tendo sido aposentado por moléstia gruve, acha·o 
Postulante que teria direito uo que a Lei n' 1050, de 1950, dá aos que 
assim se uposentum: proventos iguais aos vencimentos, nu utivu, do 
cargo cm que se aposentou. 

Sucede, no entanto, rcpitnmos - que o Requerente já est{l 
percebendo, de proventos, o que recebe de vencimentos o Assistente 
Legislativo, C\ussc 8- cargo que c\ c cxcrccri01 se a indu cm utividudc. 

XII I - A referência ao Decreto no 28.140, de I 9 do maio de 
1950, é ociosa. Esse Decreto apenas regulamentou u Lei nY 1050, de 
3 de janeiro de 1950, c, como Regulamento, não contém, como não 

poderia conter, nenhum dispositivo que modificasse ou ampliasse o 
que nela se contém. 

XIV - A ar,rmaçilo, no sétimo "Considerando", de que "o 
legislador igualou a situação do servidor aposentado, portador de 
mal incurável ou transmissfvel, ao servidor ativo, não só com rcfcrên· 
cia à percepção de proventos, mas às vantagens decorrentes de 
acosso por roclassir,caçilo, reestruturação ou fusão de cargos ou fun· 
ções, carreiras e séries funcionais- Decreto n• 28. 140/50", constitui 
verdadeiro disparate. 

O referido Decreto, como vimos acima, nada teve a ver com a 
reclassir,caçilo, reestruturação ou fusão de cargos, não fez mais de 
que regulamentar a Lei n• 1.050, de I 950, que dispõe sobre provcn· 
tos de aposentados por invalidez, nada dispondo, também, sobre 
reclassir,cação ou transposição de cargos. 

XV- No oitavo "Considerando" o Requerente insiste em que, 
de acordo com a Lei n• I .050(50, "tem direito adquirido à 
reclassificação, pois está cxplfcito na própria Constituição c em Leis, 
como no artigo 10 do Decreto-lei n• I .256/73". 

Já mostramos o despropositado da invocação da Lei n• 1.050, 
para efeito de pleitear-se reclassificação de cargo. E a invocação, 
agora, pura o mesmo r,m, da Constituição e do Decreto-lei 
no 1.256/73, não constitui despropósito menor. 

O Decreto-lei n• 1.256, de 26 de janeiro de 1973, que reajustou 
os vencimentos c salários dos servidores do Poder Executivo, apenas 
no artigo 10 poderia, cm alguma coisa, ajudar ao Suplicante: 

"Art. 10. Os servidores aposentados que satisfaçam as 
condições estabelecidas para transposição de cargos no decrc· 
to de estruturação do Grupo respectivo, previsto na Lei 
n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, farão jus a revi~ilo de 
proventos com base nos valores de vencimento lixados no 
correspondente Plano de Retribuição." · 

Não precisava, no entanto, o Suplicante, socorrer-se desse De
creto-lei, que se aplica aos servidores do Poder Executivo, pois a Lei 
n• 5.903, de 9 de julho de 1973 (Fixa os valores de vencimentos dos 
cargos dos Grupos - Atividades de Apoio Legislativo, Serviços 
Auxiliares e Serviços de Transporte Oficial e Portaria do Quadro 
Permanente do Senado Federal), já o favoreceu, quando, no artigo 
4•, estabeleceu: 

"Art. 4• Os i nativos farão jus à revisão de proventos 
com base nos valores de vencimentos r,xados no Plano de 
Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que 
se tenham aposentado, de acordo com o disposto no artigo 

· I O do Decreto-lei N• I .256, de 26 de janeiro de I 973." 

Essa Lei, e não aquele Decreto, i: que amparou o Suplicante, 
dando-lhe aquilo que ele já tem, isto ó, provento igual ao vencimento 
que perccberiu se estivesse, ainda, cm ntividade, eis que o antigo car
go de Chefe de Portaria foi transformado, primeiro, no de Assistente 
de Plenários, Classe C, e, posteriormente, no de Assistente Legislati· 
vo, Classe 8 •. 

Mais tarde, o Decreto-lei n• 1.335, de 26 de abril de I 974 (dispõe 
sobre o Plano de Classificação de Cargos de que trtlla a Lei n• 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, aos servidores aposentados), voltou a 
cogitar da matéria, determinando: 

"Art. J• Os servidores aposentados que satisfaçam as 
condições estnbelccidus para a transposição de curgos no 
decreto de cstruturuçUo do Grupo respectivo, previsto nu Lei 
n• 5.645, de Jo de dezembro de 1970, farão jus 11 revisão de 
proventos com buse no vulor do vencimento lhudo, para o ní· 
ve\ inicial du correspondente Categoria Funcional, no Pluno 
de Retribuição do Grupo. 

~ I~' Pura efeito do disposto neste urtigo, ser{l consideru· 
do o curgo efetivo ocupado pelo funcionúrio à datu da 
aposentadoria. incidindo a revisilo somente sobre u parte do 
prownto correspondente ao vencimento búsico ·c licundo 
suprimidus todas ns vantagens, gratilic~lções. parcelus c 
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quaisquer outras retribuições que nüo se coordenem com o 
novo Plano de Classificação de Cargos. 

§ 2• O cargo que servirá de base será o da classe inicial 
da Categoria Funcional para o qual tiver sido transposto 
cargo das mesmas denominações e distribuições daquele " 
que foi aposentado." 

Essa a mais recente legislação sobre proventos de aposentados, 
e, - basta lê~la - se aplicada ao Requerente, este, ao invés de 
melhorar seus proventos, te-los-ia reduzidos, pois não poderia per· 
ccbc-los iguais aos vencimentos do Assistente Legislativo Classe B, c 
sim aos do Assistente Legislativo Classe A, inicial da respectiva Cate· 
geria Funcional. 

XVI - Quanto à Constituição, foi outra citação errada do 
Postulante. 

O que a Lei Magna faz é, no artigo 102, letra b, §§ 1• c 2•, 
garantir aos aposentados as vantagens a que vimos nos referindo c de 
que já usufrui o Peticionário. 

XVII - A alegação de que o Tribunal de Contas da União 
reconhece que o aposentado está amparado pela Lei o• 1.050, de 3 
de janeiro de 1950, é acaciana. Não haveria como aquele Tribunal 
deixar de respeitar uma lei cm vigor. Mas esse fato em nada favorece 
ao Postulante, pois a Lei o• 1.050 em nada se relaciona com 
classificação de cargos. 

XVIII- Finalmente, o Requerente diz, em favor do que prctcn· 
de, que o Consultor-Juridico, no mencionado Parecer n• 43/74, não 
apreciou a Lei o• 1.050/74. 

Realmente, não examinamos, quando da emissão daquele Pare· 
cer. a Lei o• 1.050, nem deveríamos fazê-lo, pois, então como agora, 

o Suplicante pleiteia reclassificação de cargo, coisa de que aquela Lei 
não wgita. 

Não se reclnssificu nem se enquadra servidor aposentado, este é 
bcncl,dado através de revisão de proventos e as leis e decretos quere
gulam a espécie, tanto os aplicáveis ao pessoal do executivo quanto 
ao pessoal do legislativo, foram citados e examinados por esta 
Consultoria, que espera ter demonstrado ter o Postulante sido 
ravorecido pelos mesmos". 

XIX- Fazendo coro com mesmo arrazoado de seu ex-marido, 
nos. Requerimentos que foram objeto de nossos Pareceres 43/74 e 
33/75, a Suplicante inclui, em sua justificativa, apenas um fato novo: 
uma decisão da Comissão Diretora, cm favor de Joaquim Costa, 
Administrador do Edifício, PL-3, que teve seus proventos revistos 
para o cargo de Técnico Legislativo, Classe C, Referência 5 I. 

O exemplo invocado foi objeto de nosso Parecer 72/75, pelo 
qual concluimos, também, contrariamente às pretensões do Sr. Joa· 
quim da Costa, "por absoluta falta de amparo legal". 

XX - Ante o exposto, entendemos, preliminarmente, que se 
tratando de atualização de pensão, o requerente deveria ter sido 
endereçada ao IPASE. 

No mérito, enfocando o requerimento em seus objetivos reais, 
isto é, considerando que o que se procura é o enquadramento de ex
servidor Uá falecido) aposentado, Assistente Legislativo, Classe B, 
como Técnico Legislativo, Referência 51, opinamos por seu 
indeferimento, por ilegal, injurídica e despropositado, e, sobretudo, 
por jú ter sido objeto de decisão contrária da Comissão Diretora. 

Brasília, li de maio de 1977. - Paulo Nunes Augusto de Figuei· 
redo, Consultor-Geral. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DIRETORA 

6• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
DIA 27 DE ABRIL DE 1977 

Soh a presidência do Senhor Senador Petrõnio Portella, Presi· 
dc:ntc, pn:scntes os Senhores Senador Jost: Lindoso, Primt::iro-Vice
Presidente, Senador Amaral Peixoto, Segundo-Vice-Prcsidcnte, 
Senador Mauro Benevides. Segundo-Secretário, c Senador Henrique 
de La Rucquc, Tcrcdro.Sccrct(lrio, às 10:00 horas, reúne-se a Comis
süo Dirl!tora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senador Mcndr.:s C~malc, Primeiro-Secrct{lrio, c Senador Renato 
Fntnco, Qur~rto-Sccrctúrio. 

O Senhor Sccrct(trio da Comissüo li: a Ata da Reuniüo anterior, 
que, cm seguida, é aprov:tda scm debates. 

I nidando os trabu\hos, o Senhor Presidente usa da palavra para 
comunicar :1 sc.:us Pares divt:rsas providências udministrativas que 
cstrHl scndo tomad:.ts cm sua gcstr10, cm purticular us rercrcntcs uo 
prosseguimento das obn1s de: uc;tbumcnto do Edificio Anexo' 11, 
Bloco "B". nt:stc sentido tendo entrado cm entendimentos com a 
NOVACAP. objetivando a elaboração, por aquele órgão do 
Executivo do Distrito Federal, consubstanciudo cm projeto, de um 
plano pura o aproveitamento e a desturaçào das dependências 
daquele próprio, cuja ~struturnjil está conc\uidu. 

Snhre o assunto, declara ser sua intcnçiío destinar salas 
cspeciulmentc adequadas tts Comissões de Justiçu, de Relações 
E.xtcrinn:s c de l:inmwas que, pela sua importante rwrticipucào no 
pro~.:cssn de instrtH.;:'1o lc~islativa, precisam de instalações sof1sticu~ 
das, :llêm de dar partil:ular ênfase i1 construçiio do Auditório que, 
nüo sú scrvirú aos prorôsitos da Casn, mas se com:tituirú cm objeto 
de Htr:u,::'1o p:1ra 11 Pahh:io do Cllngressn de conclaves, conf'erências c 
simpihills,quc ali rmderün se realizar. 

O Senhor Presidente lembra, ainda, que pretende, tão logo seja 
possível, proporcionar instalações condignas e próximas umas das 
outras aos Senhores Membros da Mesa, pois acredita que só assim 
todos terão melhores condições de trabalho e de entendimento. 

Em seguidu, declara i\ Comissão que encarregou o Senhor 
Primeiro-Secretário de elaborar Projeto de Resolução que suprima 
da Resolução n• 58, de 1972, Regulamento Administrativo do 
Senudo Federul. a lotução de Motorista nos Gabinetes dos Vice-Dire· 
tores c Dirctores de Secretaria, a fim de reduzir os gastos com 
combuslível nos transportes da Casa, a exemplo de providências 
;.tnúlogas que vem tomando o Executivo. 

Sem m:tnifcstações cm contrário, a Comissão aprova a iniciativa 
do Scnhor Presidente. 

Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente concede a pala· 
vra ao Scnhor Senador José Lindoso, Primeiro-Vice-Presidente, que, 
na qualid:1de de Relator, emite parecer favorlivel sobre o Ato n•l, de 
1977, da Comissiío Diretoru do Senado Federal, que reajusta os 
vencimentos dos servidores do Senado Federal, contratados pela 
Consolidaçtlll das Leis do Trabalho, CL T. 

Após esludar minueiosamonte o assunlo, cm manifestação 
un;.inime, a Comissüo uprovu o Parecer. 

Nada muis havendo u tratar, Us 11:40 horus, o Senhor Presidente 
dcl..'lara cnccrradn-; os trabalhos da Comissão, lavrando eu, Evundro 
Mendes Vianna, Dirctor·Gerul do Senado Federal c Secretário da 
('omissiío, :t presente Atn que, cm seguida, é ussinudu polo Senhor 
Pr~sitlcnte c vai tt publicaçtao. 

Sal;~ da Cumissf1o Diretortt, cm 27 de abril.- Pt•trônio Porte/la, 
Presidcntc. 

7" REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 4DE MAIO DE 1977 

Sob a rrcsidência do Senhor Senudor Pctrônio Portt.:lln, Presi
dente, prcsl!nt~s os SeniHlrcs Si!n:tdor .losl: Lindoso, Primeiro-V ice-
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PrcsiUcntc, Senador Aman1l Peixoto, Scgundo-Yice-Prcsidcnte, 
Scn:u.lor Mendes C anule, Primciro-Sccrc:túrio, Senador Mauro Bene· 
vidt:s, Scpundo·Sc~.:rctúrio, Senador Henrique de La Rocque, Tercei· 
ru-Sccrl.!t:'lrin. c Scn:1dor Renato Frunco, Quurto-Sccretúrio, às I 0,00 
horas, reúne-se a Comissi'to Dirctora. 

O Senhor Secretário da Comissão lê a Ata da reunião anterior, 
l.jUC, cm seguida,~ aprovada sem debutes. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente usa da palavra para 
propor :t seus Pmcs seja concedido um aumento da ordem de 30% 
(trinta por cento), nas Gratilicuçõcs dos Secretários de Gabinete do 
Senado Fcdcrul. 

A Comissão, tlpós cstudur minuciosamente o assunto, compa
nmdo o índicr.: rroposto ao dos reajustes de vencimentos e de salários 
j{t pugos uos servidores do Senado Federal, cm manifestação unâni· 
me, :tprovu :.t medida. 

Em ~eguida, o Senhor Presidente f:.tz um relatório sobre as di ver· 
sas pr<>vidências que vem udotundo desde que assumiu a Presidência, 
no sentido de dimamiz:tr c aperfeiçoar diversos setorcs da Secretaria, 
visando, não só d:tr maior cficiênciu aos serviços da Casa, como, tam
hém, corrigir v:'trias distorções existentes. 

A Comissão toma conhecimento do exposto c, após comentar e 
dch:ttcr o assunto, inclusive oferecendo sugestões, sem votos em 
contr{trio, concorda com a propriedade c a necessidade das medidas 
ndotad:ts. 

Por iniciativa do Senhor Senador Mendes Canalc, Primeiro-Se
crct{trio, a Comiss~io Diretora, apreciando Requerimento do Senhor 
Senador Braga Júnior, em manifestação unânime, aprova um auxí
lio-moradia de CrS 11.000,00 (onze mil cruzeiros), mensais, de acor
do com o nível dos aluguéis vigentes em Brasília para moradias 
equivalentes its que o Scmtdo Fcderul proporciona aos Senhores 
Scn:tdorcs, até que seja fWssível fornecer-! hc um apartamento. 

Nad" m<Jis havendo a tratar, tis 11.00 horas, devido à necessida
de de quorum no Plenário do Congresso Nacional, para a Sessão 
Cunjunt:t, o Senhor Presidenlc resolve declarar encerrados os traba· 
lhos, lavrando eu, Evandro Mendes Vianna, Diretor-Gcral e Secretá
rio dit Cnmiss:iu a pn:sentc A tu, que, cm seguida, é i.ISsinada pelo Se
nhor Prcsidcntc c v:ti it publicação. 

Sala da Comissão Dirclora, cm 4 de maio de 1977.- Petrônio 
Pont'l/a, Prt.:sidcntc. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

5• REUNIÃO, REAUZADA 
EM 27 DE ABRIL DE 1977 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril do 
ano de mil novecentos e setenta e sete, na Sala de Reuniões (atrás do 
Plenário), sob a Presidência do Sr, Senador João Calmon c a presen
ça dos Srs. Senadores Otto Lchmann, Evelásio Vieira, Itamar Fran
co, Adalberto Sena e Arnon de Mello, reúne-se a Comissão de 
Educação c Cultura do Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
'"' Tarso Outra, Gustavo Capanema, Jarbas Passarinho, Cattete 
Pinheiro, Paulo Brossurd, Ruy Santos, Helvídio Nunes, Heitor Dias 
e Franco Montoro. 

De acordo com a pauta dos trabalhos o Sr. Presidente concede a 
palavru ao Sr. Senador Otto Lehman que relata os seguintes Projetas: 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n• 03, de 
1977, que "Aprova o texto do Acordo Cultural, firmado entre o, 
Governo da República Federativa do Brusil e o Governo da Repúbli
ca do Suriname, cm Bruslliu, u 22 de junho de 1976". 

Em discussão e votução é o parecer aprovudo, sem restrições. 
Purcccr pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 172, de 

1975, que "Dú novu redução uo urtigo 3• do Decreto-lei n• 594, de 27 
de muio de 1969, que institui a Loteria Esportivu Federal, e dá oulrus 
providências". 

Em discussão c votação, é o parecer uprovudo por unanimidade, 

Pelo Sr, Senador Adalberto Sena: 

Parecer pelo arquivamento do Projeto de Lei n' 261, de 1976, 
que "Inclui o Curso de Artes Gráficas dentre as ministradas pelas Es
colas Técnicas Federais". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se u reunião e, para cons

tar, eu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis
são, lavrei a presente Ala que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 

6• REUNIÃO, REAUZADA 
EM 5 DE MAIO DE 1977 

Às dez horas do dia cinco de maio do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, na Saiu "Clóvis Bevilácqua", sob a Presidência do Sr. 
Senador João Calmon e a presença dos Srs. Senadores Evelásio Viei
ra, Ruy Santos, Arnon de Mello, Otto Lehmann c Adalberto Sena, 
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Senado
res Tarso Outra, Gustavo Capanema, Cattetc Pinheiro, Paulo 
Brossard, Helvídio Nunes, Heitor Dias, Jarbas Passarinho, Franco 
Montara e Itamar Franco, 

De acordo com a pauta dos trabalhos, o Sr. Presidente concede 
a palavra ao Sr. Senador Arnon de Mello que relata os seguintes 
Projetas: 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n• 07, de 
1977, que "Aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e 
Científica, celebrado cm Brasília, a 23 de dezembro de 1976, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Chile". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado, sem restrições. 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 

1977, que "Aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil c o Governo do Reino Unido da Grã
Bretanha c Irlanda do Norte, celebrado em Londres, a 14 de outubro 
de 1976". 

Em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições, 
Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica à Comissão o recebi

mento do Oficio n•· 72 da Câmara Municipal de Salvador, 
encaminhando uma "Moção de Aplauso", de autoria do Sr. Verea
dor Paulo Saback, na qual manifesta a solidariedade dos compo
nentes da Câmara dos Vereadores, assim como o apoio intelectual na 
elaboração do Projeto Educação; do Oficio n• 335{77, do Sr. Antô
nio Nominando Diniz, Presidente da Assembléia Legislativa de João 
Pessoa- I'B, encaminhando cópia do Requerimento n• 118(77 do 
Sr. Deputado Américo Sérgio Maia, no qual formula convite ao Sr, 
Senador João Calmon, Presidente da Comissão de Educação e Cultu
ra do Senado Federal, para expor naquela Casa, as bases do Projeto 
Educação; de telegramas das Assembléias Legislativas dos Estados 
da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de 
Santa Catarina, todas manifestando solidariedade e comunicando as 
providências tomadas com relação ao Projeto Educação .. 

O Sr. Presidente solicita aos Srs, Senadores Arnon de Mello e 
Adalberto Sena que entrem em contato com as Assembléias Legislati
vas de seus Estados, a fim de que as mesmas ofereçam sugestões 
referentes ao citado Projeto, 

Em seguida, o Sr, Presidente comunica, ainda, a confirmação da 
vinda do Padre José Vieira de Vasconcellos, Presidente do Conselho 
Federal de Educação, para proferir Conferência na próxima quinta
feira, dia 12 de maio. 

Continuando, o Sr. Presidente submete à apreciação dos Srs. 
Membros du Comissão, a indicação do Coronel Sérgio V alie, Dire
tor do Centro Técnico Aéro Espacial, como Conferencista importan
te para fornecer subsídios no sctor da Tecnologia, para a elaboração 
do Projeto Educação, A designação foi aprovada por unanimidade, 

Nada mais havendo n tratar, encerra-se n reunião c, pura cons· 
lu r, cu, Cldde Muriu Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Com is-
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são. lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 13, 
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n• 1.!02, de 22 de dezembro de 
1976, que "revoga o Decreto-lei n• 1.425, de 3 de novembro de 
1975, que autoriza restituição do Imposto sobre Produtos In
dustrializados à TELEBRÁS, suas subsidiárias, associadas e 
demais concessionárias dos serviços de Telefonia", 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1977 

Às dczesseis horas do dia vinte c três de março do ano de mil 
novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Senhores Senadores Braga Júnior, José Sarney, Helvídio Nunes, 
Virgílio Távora, Teotónio Vilela, Ruy Santos, Saldanha Derzi, 
Gilvan Rocha e Itamar Franco c os Deputados Oswaldo Zancllo, Si
queira Campos, Nelson Maculan c Jorge Moura, reúne-se a Co· 
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n• 13, de 1977 (CN), que submete io deliberação do Congresso 

Nacional o texto do Docreto-lt:i n• I .502, de 22 de dezembro de 1976, 
que "Revoga o Decreto-lei 11• I .425, de 3 de novembro de 1975, que 
"Autoriza restituição do Imposto sobre Produtos Industrializados à 
TELEBRÁS, suas subsidiárias, associadas c demais concessionftrias 
dos serviços de Telefonia". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Heitor Dias c Dirceu Cardoso e os Deputados Alacid 
Nunes, Gonzaga Vasconcelos, Jutahy Magalhães, Ulisses Potiguar, 
Expedito Zanotti, Roberto de Carvalho c Carlos Cotta. 
· · 1: dispensada u leitura da Ata da reunião anterior. que, cm se
guida, é dada como aprovada. 

Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rocha, 
Presidente da Comissão, concede a palavra ao Relator dÜ 'Matéria, 
Deputado Siqueira Campos, que emite parecer favorável à 
Mensagem n• 13, de 1977 (CN), na forma de Projeto de Decreto 
Legislativo. 

Posto cm discussão e votação, i: o parecer aprovado por unani· 
midadc. 

Nada muis havendo a tratar, cncerra .. se a presente reunião, c, 
para constar. eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão; lavrei 
a presente Ata que, lida c aprovada, é assinada pelo Senhor Presi
dente c vai à publicação. 

'i 
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MISA 

Presidente: 
3~'·Secretório: 

LIDIIANÇA DA AIINA 
I DA MAIORIA 

lider 

Petrónio Portella (ARENA - PI) Henrique de lo Rocque (ARENA- MA) 
Eurico Rezende 

Vice·Líderes 
Heitor Dias 

19·Vice-Presidentez 

José lindoso (ARENA- AM) 49-Secretcirio: 

Helvídío Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão 

Osires Teixeira 

29·Vice·Presidente: 
Renato Franco (ARENA- PA) Paulo Guerra 

Saldanna Derzi 
Virgflio Tóvora 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

Suplentes de Secretário: 
LIDIIANCA DO MDI 

I DA MINORIA 
llder l9·Secretafioz 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29·Secretário: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Olair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·lfderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózaro Barboza 
Danton Jobim 

C OMISSO IS 

Di reter: José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS 

Cnefe, Claudio Carlos Rodrigues Casta 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Tltulareo 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivio Coelho 
4, Paulo Guerra 

S. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Mario 

2. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidentez Otair Becker 

Suplente• 
ARENA 

1. Di norte Mariz 

2. Saldanha Derzi 
3. Mattos Leão 

MDB 

1. Adalberto Sena 

2. Evelásio VIeira 

Assistente: Claudio Cor/os Rodrigues Costa- Ramais 301 c 313 

Rcuniõosr Torços·fe/ras, às 10r30 horas 

local: Solo "Ciovi~ Bovilcicquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAl 
(7 membros) 

Tltulareo 

1. Heitor Dias 

.COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

ARENA 
Suplente• 

2. Jorbas Passarinho 1. Saidanna Derzi 
2. José Sarney 
3, Otair Becker 3. Dinarte Mariz 

4. Teotônia Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenar Maria 
2. Evandro Carreira 

MOS 
1. Evelósio Vieira 
2. Gilvan Racho 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexa 11- Rama/623 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Daniel Krieger 
1 9-Vice·Presidenfe: Accioly Filho 
29-Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titularei 

1. Accioly Filno 
2. Gustavo Capanemo 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9, Otto Lehmann 

10, Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5, Orestes Quórcia 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Maltas leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mollo 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3, Ruy Carneiro 

Assistenter Maria Helena Buena Brandão- Rama/305 
Reuniões r Quartas·foiras, às 1 OrOO horas 
local r Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11 -Roma/ 623 
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COMISIAO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP) 
(11 membros) 

ntul•••• 

1. Heitor Dias 

2, Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Tóvora 

8, Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lózaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Wilson Gonçalves 

Vice·Presldento1 Ruy Carneiro 

Suplantai 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

S. Luiz Cavalcante 

MOB 
1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, RonaldÕ Pacheco de Oliveira - Ramol306 

Reuniões: Quintas·foiras, 4!1st1 0:00 h.oras 

local: Sala 11 Rui Barbosa" -·Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMIUAO DIICONOMIA- ICII 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidento: Vasconcelos Torres 

Titulara• 

1. Milton Cobrei 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomord 

4. Luiz Cavalcante 

S. Paulo Guerra 

6, Vasconcelos Torres 

7. Di norte Mariz 

a. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MOS 

au,lantal 

1. Cotteto Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sorney 

4. Domlcia Gondim 

5, Jarbas Passarinhe 

1. Age no r Maria 

2. Orestes Qu6rcla 

Anis tento: Daniel Reis do Souza- Ramo1675 

Reuniões: Quartas·folras, Cs 10:30 horas 

loca h Sala 11Rui Barbosa11
- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jollo Calmon 

Vice·Prosidente, Evelósio Vieira 

· .ntulara• Suplantai 
ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvldio Nunes 

2. Gustavo Capanoma 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Catteto Pinheiro 

MOB 

1\ Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente, Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 horas 

Locah Sala 11Cióvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSAO DI FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brouard 

Vice·Presidente: Oomicio Gondim 

ntular•• 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3, Wilson Gonçalves 

1. Oomlcio Gondim 

S. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Ma"os Leão 

a. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. VirglltoTávora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evolcisio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: Céndido Hippertt- Rama1676 

Reuniões: Quintas·feiras, às 9:00 horas 

Su,lantae 

1. Cattoto Pinheiro 

2. Heitor 01as 

3, lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Oorzi 

1. Oonton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

local: Sala "Clóvis Bovilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSli.O DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titular•• 

1, Jessé Freire 
2. Ruy Sento• 
3. Lena ir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Jessé Freire 
Vice·Presidentez Orestes Quércia 

Supl•nteo 
ARENA 

1, Braga Junior 
2. Virgllio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domlclo Gondim 
S. lourival Baptista 
6, Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Borboza 
2. Orestes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas 
Local! Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo H- Ramal623 

COMISSAO DI MINAS IINIIGIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Milton Cobrei 
2. Domício Gondim 
3, Arnon de Mello 
A. Luiz Cavalcante 
5, Jarbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinno 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Supl•nteo 
ARENA 

1, José Guiomard 
2, Paulo Guerra 
3, Virgllio Távora 

MDB 
1. Gilvon Rocha 
2, Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- ~oma1306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo li - Remai 623 

Titular•• 

1. Helvídio Nunes 
2, Otto Lehmann 
3. Saldanha Cerzi 

1. Donton Jobim 

COMISSAO DIIIDAÇlO- (CI) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Prosidente, Hoivldia Nunes 

Supl•ntel 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

2. Adalberto Seno 

A5sistente: Moda Carmen Castro Souza -Ramal 1 34 
Rcuniõus: Oulnto5·ftzira~. às 12:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bovilcícqua" ·-Anexo 11- Ramal 623 

COMISIAO DIIILAÇOIS IXTIIIOIII- (CII) 

(I 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Magalhães Pinto 

19-Vice·Presidente, Saldanha Cerzi 

29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro 

Titular•• 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augus.to Franco 

10. Otto Lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Supl•nteo 

1. Accioly Filho 

2, Fausto Castelo-Branca 

3. Helvldio Nunes 

A. Dom leio Gondim 

S, Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1, Marcos Freira 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

A11istente, Cândido Hippertt- Romal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titulare• 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattete Pinheiro 

COMISIAO DIIAIIDI- (CI) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidentez Altevir leal 

Supl•nteo 

ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

2. ltailvio Coelho 

3. Osires Teixeira 
4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 

2. Gilvan Rocha 

MDB 

1, Benjamim Fora h 

2. Ruy Carneiro 

Assistente: LOdo Ferreira da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintas-feiras, as 11100 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal$'621 e 716 
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COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Miltbn Cabral 
Vice·Presidento: Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgílio Távora 

2. Braga Junior 
3. Di norte Mariz 

4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Mario 
2. Benjamim Faroh 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuni~es: Quortas·feiras, às 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Lena ir Vergas 
2. Accialy Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Benjamim Faroh 
Vice·Presidente: Lena ir Vergas 

Suple!lteo 
ARENA 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leão 

MDB 
1. Donton Jobim 
2. lózaro Barbozo 

Assistente: Sónio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI TIAN~POITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PUBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulare o 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
4. Mattos leão 

t. Evandro Carreira 
2. Evelcisio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Otto lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente: Renal do Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local! Sala "Rui Borb(IS011

- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS,ISPICIAIS 
I DIINQUIIJTO 

Coml11ieo Temporária• 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local! Anexo 11- Térreo 
Telefone• 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional 
2) ·Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 596; 
Mouro Lopes de Sá- Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES 

HORAS 

10:00 

10:)0 

HORAS 

09:00 

10:00 

10:)0 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

c.T RUY BARBOSA RONALDO 
Rumala - 621 • 716 

09•00 c.F. 
CLOVIS BEVIIJtCQUA 

CANDIDO 
Rwna1 - 62) 

C.A.R. CLOVIS BEVIIJtCQUA LEDA 09:)0 c.S,P,C, RUY BARBOSA SOl/IA 
Ruma1 - 62) R~tmo., n - 621 c 716 

c.A. CLOVIS BEVILACQUA CIJtUD!O C.E.e. CLOVIS BEVIL.ICQUA CLEIDE 
Roma1 - 623 COSTA 

10:00 llnma1 - 62) 

QUARXA S A L A S 
C.D.P, RUY BARBOSA RONALDO 

ASSISTENTE Rumulll - 621 o 716 

c.S.N RUY BARBOSA LEDA 10:)0 C.M.E. CLOVIS DEVILACQUA RONALOO 
.Rumo.1o - 621 o ';':6 Rumt~1 - 6~3 

c.c.J. CLOVIS BEVILAC~UA MARIA c. L.S. CLOVIS BEV!LACQUA DAIIIEL 
Ru.mnl - 623 tú>Lili/A ll:OO 

Rumu1 - 62) 

C.R.E. RUY BARBOSA CANDIOO C,3, RUY UARJJOSA LEDA 
.Ru.mu1.0 - 621 • 716 Ruwua - 621 o 716 

o.E. RUY BARBOSA DANIEL 12:00 C. R. CLOVIS DEVIL.ICQUA MAIUA 

Rutnulll - 621 u 716 Rwnal - 62) CARMEM 

' 'I 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII - N9 040 SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Pctrônio Portel la, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 38, DE 1977 
Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo da República do Suriname. 

Arl. J9 E aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Suriname, firmado em Brasília, a 22 de junho de 1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Feder<tl, 12 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

ACORDO CULTURAL 
ENTRE O GOVERNO DA REP0BLJCi\ FEDERATIVA 

DO BRASil. E O GOVERNO DA REI'OBLICA DO SURINAME 

O Governo da Rcpilblica Fcdcruliva do Brasil 
c 
O (i~wcrno da Rcpl1blica do Surim1me, 

Desejosos li!.! dcs~:nvolvcr as rdaçõcs culturais entre seus dois 
puiscs; 

Convencidos d~1 nc~.:cssidndc de definir um quadro upropriudo 
no I.JU:tltais n:lat;lics possam prosperar: 

Convcnddos, outrossim, que através do incremento de suus relu· 
çõcs culturais estão contribuindo pur~1 um maior desenvolvimento de 
tollos os povos d:1s Arn~ricus, 

Convôm no que segue: 

Artigo I 

Cuda l)artc Cuntratantc cncorajnrú o intercâmbio cultural, cm 
scu mais :ul1pln sentillo, cntrc os dois povos, c, de \lcordo com as leis 
e reg.ul<~mentlH• vi!_!cntcs cm seus respectivos territórios, proporciona
rútmla :1 ncccssi1ria ~1ssistênda i1s instituições dedicadas ao estudo c 
divtdg.~tçftn d01 lingua,literaturOJ c artes da outra Pnrtc. 

Artigo 11 

Cadil Parte Contratante cstimularú H uprcscntaçào, cm seu 
respectivo território, de exposições artísticas, cientlficas e técnicas, 
hem com11 de p\:~as teatrais, ~..:om:crtos, festivais de cincmu c outrus 
inh:iiiiÍ\'as cultur<~b. or~anit.<~Uas pela outra Parte: 

Artigo III 

Cad:1 /l;Jrtc Contn1t:trlte facilitan"t a entrada c exibição cm seu 
tcrritúriu de filmes cdul:<ttivos, documcntúrios c mtisticos procc· 
dl!ntcs dll outro p:li.\. 

Artigo IV 

CHdot Parte Contmtantc fucilitarú sulv~1guardudos os interesses 
de scguranç:~ intcrna. a livre circul~lçào de jorn;lis. revistas c demais 
puhlic~tçlks, ~assim como :.t recepção de prof(rwnas radiofónicos 
proc~.:Ucntcs do outro país. 

Artigo V 

t\s Partcs Contr~ttuntcs facilit:.1r~o u ~tp'roxim~çjo entre ~u~s 
cmissor:ts olkiais fÍara orguniz:ar ~~ tr:msmisstlo de: programus 
ralliofônicos, Cllnl ll ohjctivo de disseminar sc:us valore's culturais e 
SLiilS atnlç1ies turísticas. 

Artigo VI 

As Ptmcs Contrutantcs se: comprometem ~~ cncor~1jar as rdações 
entre as univcrsidt~des dc ambos os países c a rromovcr o intl.!rcãm
hio Uc SCLIS profcssurc:s, 

Artigo VIl 

I. Paru ~ontinum.;i'to Uos cstudos cm curso médio ou superior de 
cstudnntes Uc c~ada uma das Partes Contr:ttantcs, serão :teci tos certi
lic:~dus Uc aprovação nas s!!rics unterion:s cursudus t.:m território da 
outra Parte, Ucvidamcntc Jcgulizudos c reconhecidos oficio!lmcnte, 
dcsUc lJllC os progranu1s tenham. nos dois J1:tíscs, o mesmo número 
dc antls c o mesmo dcscnvolvimcnto. 

2. Na f:dta Uessa correspondência, c se as leis c rcgulumcntos o 
permitirem, proceder-se·á à udaplaçào do currículo no pais onde os 
estudos tiverem prosseguimento. 

l Em LJUalqucr caso, u nwtriculu nc~l subordinnd~l ~~ pr~via 
:u . .:cit:u,:tlll U:t univcrsiLludc ou do cstahclccimento dc nltos estudos 
para o qual ocstud:tntcJcscja transfcrir-se, 

Artigo VIII 

I. Os Ltiplumas dc univcrsidadc c institutos dc educação devida· 
mente lc~ali1.ados c reconhecidos ofici:limcntc no território de um<~ 
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da., Jl;~rtc ...... cdtl fL'I..'tlllhccidns cnmn l!ljUiv:llcntcs lts qualific:u;ücs c 
diplt~ma-. da tllttr:t Parti!, rara nn~ di! :tdmissf~n !.!rn univ::rsidadcs, 
:-.crll llCi.'c ..... idadc di.! :trrcscnta~,:~n di! tc.:s~: ... nu dc prcsta~no de exames, 
lk:ltHltl 11' ,,::utdid;Jhh suhnrdilwdns apenas aos demais requisitos 
v ... t:lhdi.'L'Ídth pi.' la:-. universidades, 

~. :\:-. Partc .. Ctlntr:ltant~:s nntilicar-sc-üo. anualmente, por via 
diphllll:.llÍL'il, 11 nllnH.:rll di! estudantes da outra Parte que podcrú 
nhtcr m:llrkula cm suas universidades. cm dccnrrênda do pn:scntc 
t\C!Hdtl, 

3. <h diplnrnas c tituhls nutnrgados t:m dl!corrênci:J do pn:scntc 
:\•.:ordtl n:~ttl CtlllCt:Lh:m. rnr si :-.t'l, n dirdto de c.xcrccr a profissiio no 
p;li..,t:lll ljll~tl dipi(Hll<! tlLIIÍIU]tl for I!Xpt:ditlo, 

Artigo IX 

I. (h diplnnw~ I! título~ que lwhilitcm St:LIS rortadorcs uo cxcr· 
dótl dt: pn11ísslH.:s li hera is tHI tél!niL:as, cxpctlidns por univcrsidadt.:s c 
ilhlitui~ú~.., d~ cnsinn supt.:rior de uma das Partes Contratantes u 
estudant~s da tlLIIra Parte, l!.!rl"w pll!IHI vulid:u.il! no p:lis de origem do 
e .... tudante, desde que.: satisfl!it:~s as t:xig~ndas legais c devidamente 
;~ut~nti~:adtl'l t;ds dtlClllllCiltns. 

2. Cada Parte Contratante facilitará o reconhecimento dos 
tlipltllllas pr,lfi..,sitlll:tis idl1ncos c dcvid:1mcntc :~utentic:1dos, expc· 
didt,.., ptll" ~ ... t:lhc.:lt:cimc.:nto de.: c.:nsinn, devidamente h:galizados pclu 
nutr:1 l'óirtl.'. p:1ra 11 propt'lsito do cxcn.:íc.:iu du pro~ssiio cm seu tcrri
túrltl, 

Artigo X 

I. Cada l'artc Contratante concederá, anualmente, bolsas de 
~s!Udtl dt: pt'ls-tzr:~du:u.::itl :1 cstudantt:s graduado.; da outra Parte. a 
n nl dL' apl'rfl!il.;tl:lrcm seus cstudns. 

~. Os hulsista~ s~r:in dispr.:nsados do rntnuncnto de taxas de 
nwtrkula L! uutr:1 .... 

Artigo XI 

C:1da J1:1rtl! Contr;ltant~· rct:nnhcccrô, paru nns dr.: admb;siio cm 
~:ur~~,., d~ duulilf:1Jn c cursos Uc cspecializ:.u;iio té(..!nica, u plena Vi.\· 

lid:~lh: dtl~ Iitulns t: diplomas ;~utc.:nticudos, expedidos pelas univcrsi· 
U;1Uc.., c in\l ituit;t1cs de ensino SLipcrior d:.1 outra P:~rtt:. 

Artigo XII 

.-\s l)arlt:~ ( 'nnlr<IWiltt:s dcscnvolvcriio suas relações no campo 
J11~ C~Jlllf!C'I, pronHJvcnUn a orguniimçtiO de rrogrumas de treina
mcnlo r:tr:c ti:t.:nit:il\ I! :ttlt:l;tS du outr:l Parte, vi~itus de dclcguçõcs 
L'~rorti\·a .... ht:m CtHllll (..!tllllpt:ti~tlcs t: outros cvcntm esportivos. 

Artigo X til 

I. ( ·ad;t l'a rtt.: (\ullr:tt:~ntc t:ncorajar(l o intcrciimbio de missões 
t.:it:ntifit.:a~ t.: tl:t.:nic:~s cnm a outm Parte, desde que previamente 
autnritad:t~ pt.:lll Cinvt.:rno dn país a ser visitado. 

2. Ati cquip;unc:nto importado pr.:las mtssoes acima rcferidus 
... t.:rt111 L:tllh.:t.:did:~ ... fadlidadt.:s :IIJ':~ndcg:."trias c isr.:nciio terllporí1riu de 
dirt.:iltls c: Iax;t:-. :tduanl!iros. lllcUiantc a ~1ssimttura de termos Uc rcs
ptlllsllhilid;~dc rt.:l:tti\·o~ ao rc.:torno Ucssc t:quipmnento no nm da 
lllt~s[ltl. 

Artigo XIV 

Cad:1 Parte Cnntr:tt:llltt.: concr.:Uerít f;IcilidaUcs, inclusive ui-
. l"andl•g:'1ri:t~. p;mt :1dmiss;'w c cvcntu:ll sufd:~ de seu território de mu

"!i:rtal pcdalHigkn. obras de.: artr.: c outros objetos culturais, pro
ccdt:ntt.:~ dn tllllrD país C lJLIÇ tcnhmn por nm desenvolver i:IS utivi
d:tdt.:~ rt.:l:u.:illllildas rw presente Acordo. 

ArdgoXV 

I. P:1r:1 supt.:rvisionar a impl:.mtm;iio do prescntc Acordo será 
con:-.tituid:~ utn<l Cnmissàll Mista Cultural Brusii-Surinumc. Esta 
Cnmissfltl reunir-sc-:'1, quarH.in nccr.:ss[1rio, c altr.:rnudamcntc, nas cu
pi w j.., d:t~ l)artc:-. ( 'nntrat:mtcs. 

2. N:1 rcl'c.:riU:t Curnissflll devcriio cstur representados o MinistÍ:· 
rio d:~~ Rcl:1c,;iJr.:s E\tcriorcs c o Ministério da Educaçt10 do país onde 
"~ rt.::ditar a rcuni:io, bem (..!01110 a Missão Diplomútica da outra 
P:lrtc.:Cuntrat:~ntc.:. 

.1. A Cnrni~siio scr:í rcspons{tvcl pelo cstabdccimcnto de um 
mecanismo adequado para a plena implementação deste Acordo e, 
para este fim, poderá solicitar a cooperação das autoridades 
competentes de cada Parte Contratante. 

Artigo XVI 

O prest:ntr.: A~o:Mdo entr<~rÍI em vigor trintu dias após a trocu de 
Jmtrum~:ntos de Ratiftc:tt;l"tO. a crctuar-sc na cidade de Pnrumuribo. e 
a Sim vigên~:ia ~cr:'1 por um período de 5 unos, automuticamcnte 
prorrog:h:~.:J por outn1s períodos de 5 unos, a não ser que umu das 
P:.1rtcs Cuntr:~tantcs nntiliquc, por escrito, sua intençiio de denunciá
lo. Neste c:IMl, sua validudc terminar{! 6 mcst:s depois do rccc
himcntll d:t notilic:1çiiu pela outra Parte Contrut:mtc. 

O presente 1\(..!orUo é firmado cm dois cxcmplarcs nas línguas 
port uglll!S:I, nc.:crlamh:sa c inglr.:sa, cada texto sendo igualmente uu
t~ntico. 

l·cito na citl:llic de llrasilia, cm 22 de junho de 1976, 

1'1'1.0 CiüVERNü DA REPÚBLICA 
i·I'DI'RA TI VA DO BRAS I L. 
Antonio Francisco 
Azeredo da Silveira. 

i'l'l.üGüVERNü DA REPÚBLICA 
I>OSl'RINt\ME: 
Henck Alfonsus Eugene 
Arron. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 56• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1977 

1.1-ABERTURA 

1.:!-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. I•-Seeretúrlo da Climura dos 
J>cputndos 

l:'nrmninlwmlo à rl'l'isilo do Sc.•mulo cmtâwafos dos segllilltt'.\' 
proietos: 

- i'rt1jeto ue Lei lia C:imara n• 32/77 (n' 1.302-B/75, na 
Casa de orig~.:m), que acrescenta parúgraro ao artigo 3~' do Dccrc-

to-lei n'' 9.853, de 13 do sotembro de 1946, que atribui à 
Confcdcraç"o Nacional do Comércio o encargo de criur c 
organizar o Serviço Social do Comércio. 

- Projeto de Lei da Cümara n' 33/77 (n' 1.362-B/75, nu 
Casa de origem), que altera dispositivos du Lei no 1.493 .• de 13 de 
uezembro uc 1951, que dispõe sobre o pagamento de uuxiiios c 
suhvcncõcs. 

- Projeto de Lei da Cümaru n' 34/77 (n' 2.983-C/76, na 
Casa ue origem), de iniciativa do Senhor Presidente du Repúbli
ca, que altera a Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, que Oxu 
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norm:ts de organização c runcionamento do ensino superior c sua 
mticulacão com escola média, c dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 35/77 (n' 3.428-C/77, nu 
Casa de origem), que amplia os aluais mandatos partidários. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 14/77 (n' 96-B/77, nu 
Citmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo sobre o 
Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e a Comunidudc Econõmica Européiu, em 
Bruxelas. a 13 de janeiro de 1977. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 15/77 (n' 98-B/77. nu 
Ciimaru dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, a 21 de janeiro de 1977, 
entre a República Federativa do Brasil c a República do Iraque. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 261/76, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que inclui o Curso de Artes Grá
ncus dentre os ministrados pelas Escolas Técnicas Federais, por 
ter recebido parecer contrário. quanto uo mérito, da comissão a 
que foi distribuído. 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
q uc designa. 

1.2.3 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado n• 80/77, de autoria do Sr. 
Senador Orestes Quércio,quc acrescenta parágrafo ao artigo 774 
do Decreto-lei n• 5.452, de i' de maio de 1943, passando a ser I• 
o parágrafo único. 

- Projeto de Lei do Senado n• 81 /77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre critérios para a 
concessão de adicional de insalubridade aos trabalhadores. 

1.2.4 - Requerunentos 

N• 121/77, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1977, seja 
ancxudo aos Projetas de Lei do Senado n•s 27, 40, 45, 83, de 
1974: n. 177. 249, 272, de 1975: 29, 37, 48, 74 e 76, de 1976, que 
jú tramitam em conjunto. 

N• 122/77, de autoria do Sr. Senador João Calmon, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
Conferência pronunciada pelo Padre José Vusconcellos, 
Presidente do Conselho Federal de Educação, na Comissão de 
Educação c Cultura do Senado Federal. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessilo do Congresso Nacional a realizar
se hoje, ils 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR DA NTON JOBIM - A união das forças 
emedebistas em todos os Estudos, como futor essencial para a 
vitória do pleito de 1978. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• S4/75, do Sr. Senador 
t\genor Maria, quedá nova redaçilo uo urt. 7• da Lei n• 4.266, de 
3 de outubro de 1963. (Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senado n•s 90 e 310, de 1976), Em regime de urgi:nciu. 
Dlscussiio enccrrudu, após parecer da Comissão de Constituição 
!! Justiça, que concluiu pt:lu incomtitucionulidudc e injuridicidu-

de. Leitura do Requerimento n• 123/77, de diligência junto ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social, ficando extinta a 
urgência nos termos do Requerimento n• 124/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 90/76, do Sr. Senador Fran· 
co Montoro, que eleva de 5 pura 10% do salário mínimo a cota 
do salúrio-familiu devida aos empregados que percebam até 
cinco salários minimos,.(Apreciação preliminar da juridicidade) 
(Tramitando cm conjunto com os Projetes de Lei do Senado n•s 
84/75 e 310/76) Retirado da pauta em virtude de diligência 
requerida pura o Projeto de Lei do Senado n' 84/75, com o qual 
tramitu em conjunto. 

- Projeto de Lei do Senado n• 310/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o montante em forma de 
percentual do sulário-familiu concedido aos empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade) (Tramitando cm conjunto com os Projc· 
tos de Lei do Senado n•s 84/75 e 90/76) Retirado da pauta, cm 
virtude de diligência requerida para o Projeto de Lei do Senado 
n• 84/75, com o qual tramita em conjunto. 

- Requerimento n• 89/77. do Sr. Senador Heitor Dias, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Ministro Ney Braga, em Ouro Preto, no 
dia 21 de abril de 1977. Aprovado. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 32/76 (n' 69-A/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova n prestação de contas da 
Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao 
exercício de 1973. Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder- Situa
ção de enfraquecimento dos municlpios brasileiros, face a 
escassez de recursos que lhes são destinados e elevação cada vez 
maior de seus encargos. 

SENADOR MILTON CABRAL- Ação do Governo Fe
deral em favor das populações desabrigadas e contra danos 
causados pelas chuvas prolongadas, no Estado da Paraíba. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Destinação de 
recursos, a curto prazo, para a exploração do fosfato da 

· METAGO- Metais de Goiás S/ A- na região Ouvidor-Cata
lão. 

SENADOR OTAIR BECKER- Documento nrmado pelas 
Federações de Indústrias dos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina c Paraná, quando da realização do seu IX Encon
tro, em Gramado - RS, apresentando sugestões no campo 
cconômico-linanceiro. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Necrológio do Dr. 
Manoel do Nascimento Vargas Neto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Tratamento 
eqUimime aos reformados da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, do antigo Distrito Federal, àquele dispensado no 
pessoal do Território do Acre. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Solenidade de 
butismo do primeiro Bocing-727 Super 200, da VASP, com o 
nome de Brnsllin. 

SENADOR ITALIVIO COELHO- "Diu do Assistente 
Sociul", 

15- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA Dt\ PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 
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2-ATA DA 57• SESSÃO,EM 12 DE MAIO DE 1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 82/77, de autoria do Sr. 
Senador ltnlivio Coelho, que altera o item I do art. 738 da Lei n• 
5.81í9, de li de janeiro de 1973: 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Constituição c Justiça sobre a 
Mensagem n• 78/77 {n' 128/77. na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Doutor Gualter Godinho, Presidente do Tribunal de Justiça Mili· 
lar do Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Ministro do 

Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do falecimento do 
Ministro Amarilio Lopes Salgado. Apreciado cm sessão secreto. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Senador Orestes Quércia, pronunciado na sessão de 
11-5-77. 

4-ATASDASCOMISSOES 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 

TES 

ATA DA 56• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt. LINDOSO 

;1.\' N l/ORAS li 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SR.\'. ,\'f.'N • .IIJORJ:'S: 

Adalherto Sena - José Guiomard - Braga Junior - José 
l.indoso- Callt.:lc Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa 
- 1-lenri'Jue de La Roeque- José Sarney- Helvidio Nunes- Pe
trúnio l'onella- Din:11te Mariz- Domicio Gondim- Teotónio 
Vilela -Augusto Franco- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu 
C.~rdoso- Eurico Rezcnde- João Calmon - Amaral Peixoto -
Roherto Saturnino- Benjamim Farah- Danton Jobim -Nelson 
C'Hrnciro - Gustavo Cupunema - humar Franco - Magalhães 
Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia- Otto Lchmann
Benedito l:crrcira - L:'tzuro B~1rboza - Osircs Teixeira - Italívio 
Coelho- Mendes Canale- Accioly Filho - Leite Chaves- Otair 
lh:ckcr- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretúrio procederá à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. I•·Secrerário da Câmara dos Depurados, encaminhando à 
revi.l'cio do Senado autógrafos dos seguinte,, projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 31, DE 1977 
{N• 1,302·8/75, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao arr, 3• do Decreto-lcln• 9.853, de 
13 de setembro de 1946, que atribuiu ii Confederação Nacional 
do Comórcio o encargo de criar e organizar o Serviço Soclul do 
Comórclo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Acrescente-se ao urt. 3• do Decreto-lei n• 9.853, de 13 
de setembro del946, o seguinte parágrafo: 

"Art.3• ......................................... . 

§ 3• Não se estende às entidades sindicais a contribui
ção referida neste artigo." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N•9.853, DE 13 DE SETEMBRO DE 1946 

Atribui it Confederação Nacional do Comércio o encargo 
de criar e organizar o Serviço Social do Comércio, e dá outras 
providências. 

Art. 3• Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas enti· 
dades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio 
{art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo De
creto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943), e os demais empregadores 
que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários, serão obrigados ao pagamento de uma 
contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio. para custeio dos 
seus encargos. 

§ I• A contribuição referida neste artigo será de 2% {dois por 
cento) sohre o montante da remuneração paga aos empregados. Ser· 
virá de b:tse ao pagamento da contribuição a importüncia sobre a 
qual deva ser calculada a quota de previdência pertinente u institui
ção de aposentadoria e pensões à qual o contribuinte esteja filiado. 

§ 2• A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo ante· 
rior sc:rú feita pelas instituições de: previdência social a que ~:stiverem 
vinculados os empregados, junlumcnte com us contribuições que lhes 
for~:m devidas. Cabt:rú às mesmas instituições, a titulo de indeniza
cão por despesas ocorrentes, 1% (um por cento) das importâncias 
arrecadadas para o Serviço Social do Comércio. 

DECRETO-LEI N•9.403, DE :!S DE JUNHO DE 1946 

Atribui it Confederação Nucionul da Indústrlu o encurgo 
de crlur, orJ:unizur c dirigir u Scnh;o Snciul du lndústriu, e dú 
outrus pruvidênclus. 

I 

I 

! 
i 
! 
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Art. 3<' Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confe
deração Nacional da Indústria (art. 577 do Decreto-lei n• 5.452, 
de 1• de maio de 1943), bem como aqueles referentes aos transportes, 
às comunicações e à pesca, serUo obrigados ao pagamento de uma 
contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria paru a reali7.ação 
de seus õns. 

§ 1• A contribuição referida neste artigo será de 2% (dois por 
cento) sobre o montante da remuneração paga pelos estabeleci
mentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante da 
remuneração que servirá de base ao pagamento de contribuição será 
aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdên
cia devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadoria c 
pensões, a que o contribuinte esteja nliado. 

§ 2• A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo ante· 
rior será feita pelo Instituto de Aposentadoria c Pensões dos lndus
triários c também pelas instituições de previdência social a que esti
verem vinculados os empregados das atividades económicas não 
sujeitas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários. 
Essa arrecadação será realizada pelas instituições de previdência 
social conjuntamente com as contribuições que lhes forem devidas. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1977 
(n• 1.36:Z.B/7S, na Casa de orlaem) 

Altera dlsposltl•os da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 
1951, que "dispõe sobre o pagamento de auxilias e sub•en
ções". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ I• do art. 14 da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 

1951, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 14 ........................................ . 

§ I• A prestação de contas, feita obrigatoriamente no 
sistema de contabilização analítica, será examinada pelo 
órgão competente do Ministério que, julgando-a com vicio 
ou defeito sanável, providenciará junto à entidade para que a 
mesma promova a sua regularização." 

Art. 211 Esta lei entrará em vigor na data da su~t publicação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAç,!O CITADA 

LEI N• 1.493, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951 

Dispõe sobre o pagamento de auxfilos e sub•enções. 

........... ········· .................................. . 
CAPITULO VI 

Da Prestação de Contas 

Art. 14. As instituições contempladas com subvenções 
cxtmordin(trins são obrigadas a remeter ao Ministério du Educttçào c 
Saúde os comprovantes dus despesas efotuadas por conta das 
mesmas, devidamente autenticados. 

§ I• A prestação de Contas será cX<ominuda pelo órgão 
competente do Ministério, que, julgando·a com vicio ou defeito 
sun(tvd, providenciarft junto U entid:.ade paru que a mesma promova 
sua regulurizaçào. 

* 2\' Após o seu pronunciamento sobre u prcst:u;fto de contas, o 
órgão a que se refere o artigo anterior submetê-lu-ú t1 apreciação 
dclinitiva do Tribunal de Contas. 

§ 3• As instituições contempladas com subvenções ordinárias 
sfoo obrigadas a remeter ao Ministério da Educação c Saúde o relató
rio de sua atividudc, inclusive o balanço financeiro. 

I À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•34, DE 1977 
(n• 2.983-C/76, no Casa de origem) 

De iniciari••a do Sr. Presidente da República 

Altera a Lei n• 5.540, de 28 de no•embro de 1968, que 
"fixa normas de organização e funcionamento do ensino 
superior c sua articulnçiio com a escola média, e dá outras 
pro"ldências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 16 da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

passa a ter a seguinte redução: 

"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de 
Universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades 
univcrsitúrias e de estabelecimentos isolados de ensino 
superior. obedecerá ao seguinte: 

I - o Reitor c o Vice-Reitor de Universidade oõcial 
serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, escolhidos 
cm listas preparadas por um Colégio Eleitoral especial, 
constituído da reunião do Conselho Universitário c dos 
órgãos colcgiados m(tximos de ensino e pesquisa c de 
administraçfio. ou equivalente: 

li- os Dirigentes de universidades ou estabelecimentos 
isolados particulares serão escolhidos na forma dos rcspecti· 
vos estatutos c regimentos: 

III - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento 
isolado de ensino superior mantido pela União quando 
constituído cm autarquia serão nomeados pelo Presidente da 
República, c no caso de Dirctor e Vice-Diretor de unidade 
universitioria, pelo Ministro da Educação e Cultura, escolhi
dos cm lista preparada pelo respectivo colegiado máximo: 

IV - nos demais casos, o Diretor será escolhido 
conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. 

§i' Ressalvado o caso do inciso li deste artigo, as listas 
a que se refere este artigo serão sêxtuplus. 

S 29 No caso de instituições de ensino superior mantidas 
pela União, serú de quatro anos o mandato dos dirigentes a 
que se refere este artigo, vedada a recondução ao mesmo car
go, observado nos demais casos o que dispuserem os respecti
vos estatutos ou regimentos. uprovados nu forma da lcgisla
çfw vigente. 

* 3' No caso de instituições federais, a organização das 
listas puno escolha dos Vice-Reitorcs. Diretores e Vice
Dirctorcs de unidades universitárias, quando se tratar de 
universidades, e dos Vicc-Diretores, na hipótese de 
cs\ahclocimcntos isolados, serú feita ató quatro meses dois da 
posse dos respectivos Reitores ou Dirctorcs, conforme o caso. 

* 4' Alóm do Vicc-Reitor, as instituições de ensino 
superior mantidas pela União poderão dispor de Pro. 
Reitores. Suh-Reitorcs, Decanos ou ttutoridndes equivalen
\cs, designados pelo Reitor, atê o máximo de seis englobada
mente, conforme dispuserem os respectivos Estatutos. 

~ 59 Ao Reitor c ao Dirctor cubcrú zelar peht manuten
çrw da ordem c disciplinu no ftmbito de suas utribuiçõcs, 
respondendo por abuso ou omissão." 

Art. ~~· Sfw respeitados os mundutos dos dirigentes das institui
ções de ensino superior mantidas pelu Unii\o, nomeados pelo 
Presidente da RepL1hlica c cm exercício na data dcstnlei. 

* 11• No caso de vacüncia do cargo de Vice-Reitor, untes da 
meladc do mandato do Reitor, a lista a que so'refere o§ 3• do art. 16 
d;1 J.ci IJ'.' ~.5-Hl. de ~H de novembro lh: 1961\, corn u redução dada 
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pelo art. I• desta lei, será imediatamente organizada e o mandato do 
Vice-Reitor que vier n ser nomeado expirará quatro meses após o 
término do mandato do Reitor. 

§ 2• No caso deu vacância dar-se na segunda metade do mundu
ltl Uu RcihH, c.:stc designar(! V ice· Reitor pro tempore :.llé a no menção 
do IHWO. 

~ J<' O procedimento previsto nos parágrafos anteriores scr[l 
observado em relação aos Diretorcs c Vice-Diretores de unidades 
univcrsitúrias c Vicc-Dirctorcs de estabelecimentos isolados, cubep
do uo Reitor, no caso dos Dlrctores c Vice-Dirctores de unidades 
universitárias, e ao Dirctor, no caso dos Vice-Dirctores de 
estabelecimentos isolados, a designação pro temporc uté u nomeação 
do novo. 

Art. 3• Esta lei entrará cm vigor nu dutu da sua publicação c 
serú regulamentada pelo Poder Executivo dentro de noventa dias. 

Art. 49 Rcvogam·sc us disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 307, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme
ter ü elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e 
Cultura. o anexo projeto de lei que "dispõe sobre u nomeação de diri
gentes dasinstituições oficiais de ensino superior". 

Brasília, em 5 de outubro de 1976.- Ernesto Geiscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 470, DE 19 DE JULHO DE 
1976, DO MJNISTIÕRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente du República. 

As primeiras leis da reforma universitária já completaram um 
decênio. Numerosas têm sido as alterações introduzidas com base na 
experiência. 

Recentemente, a Lei n• 6.283, de 9-12-75, inovou no sentido de 
permitir, de modo claro. que os atos constitutivos das instituições de 
ensino superior particulares disponham livremente sobre o modo de 
escolha e os mandatos dos respectivos dirigentes. 

Nu oportunidade chegou a ser apresentado substitutivo mais 
abrangente, todavia não acolhido pelo Congresso. O Projeto de Lei 
anexo retoma as idéias principais do substitutivo, evitando, porí:m, 
chegar ao casuistico ou regulamentar. Mas diverge daquele substitu
tivo em alguns pontos. 

O principal objetivo do Projeto i: proporcionar, também, às ins
tituições oficiais de ensino superior, relativa nexibilidade na escolha 
de seus dirigentes, dentro de regras básicas comuns. Essa preocupa
ção as!lenta no fato de serem elas fundações ou .. autarquius de regi
me especial", por força de Lei (Lei n• 5.540/68. art. 4•). 

A exigência da composição do colégio eleitoral do Reitor e do 
Vice-Rcitor não inova. Apenas altera, dentro de melhor técnica legis
lativa, o já contido nos incisos I c 11 do urt. 15 du Lei n• 5.540/68, 
em sua redução atuul. E ajusta u letra du Lei à variedade estrutural 
du administração superior das Universidades. São esses colegiudos 
que rcprescntum a comunidade univcrsitáriu (administração, docen
tes c discente!'!) c a comunidade sociul em que se insere. 

O Projeto munti:m o principio de que u autoridade que nomeia o 
Reitor deve igualmente nomear o Vice-Rcitor. Este é o substituto 
eventual daquele, e pode ser chamado a completar o seu mandato. A 
modificação introduzida relo Projeto é a lixaçào de um pmzo, upós 
a posse do Reitor, parn cluborução da lista de onde sairá o Vice
Reitor. Tui cautela permitirit que a escolha deste, ademais dos prin
cípios gerais du capacidade e idoneidade, observe tumbém o da con
fiança que ele deve merecer do Reitor. 

Outra inovação é a reducüo do mandato dos Reitores de institui
ções ft:derais para três (3) anos, permitida toduvin a sua recondução. 
A soma de dois pcriod<1s possibilitarú aumentar cm cinqUenta por 
cento o tempo total que o Reitor pode pernwnecer utuulmente à fren
te dos destinos de umu UnivcrsidaUc. O futo de que, aos três anos de 

mandato, sun administração sofra uma avaliação, permitirá, even
tualmente, corrigir mais cedo situações que exijam revisão. 

O Projeto consagra, ainda, a prática adotadu pela maioria das 
Universidades, de disporem, além do Vicc-Reitor, de Pró-Reitores 
ou autoridades equivalentes, upesur da diferença de terminologia. O 
crescimento dessas instituições c a complexidade de sua administra· 
ção académica c de serviços de apoio, em múltiplos aspectos, exige a 
existência de tais assessores dirctos do Reitor. Jú são escolhidos 
livremente c dispensúveis ad nutum. O Projeto de Lei apenas limita o 
seu número. 

Em seu urt. 2• o Projeto inclui disposições de trânsito para a no
va situaçüo. Em particular, no respeitante aos mandatos dos dirigen
tes ~m exercício, que são respeitados, e no ajustamento que permitirá 
a escolha do Vicc-Rcitor nos prazos e condições que o urt. I• estipula. 

As normas que o Projeto estabelece aplicam-se, paralelamente, 
aos Diretorcs c Vice-Dirctores de unidades universitárias e de estabe
lecimentos isolados oficiais de ensino superior. Neste particular, con
tudo, uma inovação quanto aos Diretores e Vicc-Diretorcs de uni· 
dades univcr>itárias: sua nomeação nas instituições federais será feita 
pelo Ministro da Educação c Cultura. Tratando-se de autoridades de 
nível não igual ao do Reitor, não i: imprescindível submeter o Dire
tor e Vicc-Diretor à aprovação presidencial, o que se justificava untes 
da reforma, no contexto de uma estrutura atomistica do ensino 
superior. 

As regras que compõem o Projeto não se aplicam às instituições 
de ensino superior particulares. Fica, assim, convalidado c incorpo
rado o mandamento especifico introduzido pela Lei n• 6.283/75. 

A Lei, embora entrando cm vigor nu data de suu publicação, de
vcrú ser regulamentada. No regulamento deverão ser estabelecidos 
os critérios pura u conseqUente adaptação dos Estatutos c Regimen
tos das instituições afetadas. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito.- Ney Braga. 

t.EGISLA(',10 CITADA 

LEI N• 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização c funcionamento do ensino 
superior c sua articulação com a escola média, c dá outras pro
"idêncius. 

Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Rcitores de univer
sidades e Diretorcs e Vice-Diretores de unidades universitárias ou cs
tahclccimentos isolados far~se-á com observância dos seguintes prin~ 
cípios: 

1 - O Reitor c o Vicc-Reitor de universidade oficial serão no
meados pelo respectivo Governo c escolhidos de listas de nomes indi
cados pelo Conselho Univer>ititrio ou colcgiado equivalente. 

11 -Quando, na administração superior, houver órgão delibe
r&ltivo para as utividades de ensino e pcsquisu, principalmente se 
constituído de elementos escolhidos pelos Departamentos, a lista à 
que se refere o item untcrior serit organizada cm reuniUo conjunta 
desse ôrgào e do Conselho Universitário ou colegiudo equivulcntc, 

III - O Reitor c o Dirctor de universidade, unidade univer
sititria ou estabelecimento isolado, de cur{1tcr particular, serão 
escolhidos na forma dos respectivos estatutos c regimentos. 

IV- O Diretor de unidade univcrsititria ou cstubclccimento iso
lilllo, liUando aliciai, será escolhido conforme estabelecido pelo 
rc)lpt:ctivn sistema de ensino, sulvo nos casos previstos no§ IY deste 
mtigo. 

~ 111 Os Reitores, V ice-Reitores, Dirctorcs e Vicc·Dirctorcs dus 
instituicôes de ensine, superior, muntidas pela Uniiio, salvo o dispos
to no ~ .}1• deste artigo, serão indicados cm listus de seis nomes pelos 
respectivos ~.:olc~imlos c nomendos pelo Presidente du República. 

~ ~~~ Scrl1 de lJlWtrn unos l1 mandato dos Reitores, Vicc-Rcito· 
rcs, Di retores c Vicc-Dirctores, vedado o exercício de dois mandutos 
cnnsccut i vos. 
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* 3• Vetado. 
* 4• Ao Reitor c ao Dirctor caberá zelar pelu manutcnçuo da 

ordem c disciplina no itmbito de suas utribuiçõcs, respondendo por 
ahUSll ou ornisstw. 

(ti Comissão de Educação<' Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE 1977 
(N• 3.428-C/77, na Casa de origem) 

Amplia o• aluais mandatos portldúrios. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 São ampliados. por mais um período, os atuais man
datos partidários. 

Art. 2• Estu lei entrará cm vigor nu dutu du sua publicação. 
Art. 3• Revogum·se us disposições cm contrário 

LEGISLA OO PERTINENTE 

LEI N•6.217, DE30DEJUNHODE 1975 

Introduz alterações no artigo 28 e no item 11 do artigo 55 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), 

Art. i' O artigo 28 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (lei 
Org;\nica dos Partidos Políticos), alterado pelu Lei n• 6.196, do 19 de 
dezembro de 1974, passa a vigorur com a Sl!guintc redução: 

"Art. 28. As Convenções Municipais. Regionais e 
Nacionais. para a eleição dos Dirctórios Municipais, Regia· 
nais c Nacionais dos Partidos Políticos, rculizar-sc-ào, 
respectivamente, no segundo domingo de julho, no quarto 
domingo de agosto e no terceiro domingo de setombro dos 
•tnosdc unidade final ímpar." 

LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

TITULO IV 

Dos Órgãos dos Portidos 

CAPITULO 11 

Das Convenções e dos Dlrctórlos dos Partidos 

Art. :!H. As Convenções Municipttis, Rcgionuis ·e Nacionais. 
para ch.:ici'to dos Diretórios Municipais, Rcgionuis c Nacionais dos 
Partidos Polilicos, rculizur-sc-üo , respectivamente, no terceiro 
domingo do mês de janeiro, no quarto domingo do mês de março c 
no qLmrto domingo do mês de abril dos nnos de unidade: linul ímpar. 

LEI N'' 6.196, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Altera o artl~o 28 e o parúgrafo único do artigo 35 du l.ci 
n'' 5.682, de 21 de julho de 1971 (l.ci Or~1inicn dos Pnrtldos 
Politlcnsh e dU uutrus providCncius. 

O Presidente da República 

F:u;o sahcr que o Congresso Nadonal dccrct:t c cu sanciono :t 
s~:guintc Lei: 

t\rt. i'' O artigo 28 da Lei n'' 5.6H2. uc 21 de julho de 1971 (Lei 
Org;lnica dm Partidos Políticos), passa a ter :t scguintl' rcdi.l\'iio: 

"i\rt. ~H. As Convenções Municipab, Rcghmuis c 
Nitcionais, para clciçrw dos Dirctórios r-..·1unicipuis, 
Rcgitmais c N;tcionais dos Partidos Políticos, rcalit.ar-sc-i'io, 
n:srcctiv\tmcntc, no segundo domingo de julho, no tcrcdrt> 

domingo de agosto e no terceiro domingo de setembro de 
1975." 

Art. 29 O parágrafo único do artigo 35 da Lei n• 5.682, de 21 
de julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 35. . ..................................... . 
Parúgrafo único. Em cada Estado, o Tribunal 

Regional Eleitoral pubiicarit, com 15 (quinze) dias, pelo 
menos, de antecedência, a relaçUo dos municípios sob sua ju
risdição e o nítmero dos respectivos filiados que se encontram 
habilitados a participar das convençõos partidárias para 
orpanit.açflo de diretório." 

Art. 3• O prazo de filiação partidária referido no artigo 30 da 
Lei n'' 5.6H2. de 21 de julho do 1971, com a redução que lhe deu a Lei 
n• 5.697, do mesmo ano, é de 45 (quarenta o cinco) dias. 

Art. 4• Ficam prorrogados os mandatos dos aluais diretórios 
municipais. regionais e nacionais, bem como das respectivas 
comissões cxecutivus, até a renovação prevista do artigo 19 desta Lei. 

Art. 51• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Brasília. 19 de dezembro do 1974; 153• da lndependôncia e 86• 
da Repúhlica.- Ernesto Gcisel- Armando Falciio. 

(ti Comi.<.<ão de Con.<tiruiçào e Ju.rtiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1977 
( N• 96-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos 
Têxteis, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Econômica Epropéia, em Bruxelas, a 13 de janei· 
rode 1977. 

O Congresso Nacional docreta: 

Art. i' É aprovado o texto do Acordo sobre o Comércio de Pro
dutos Têxteis, celebrado entre a República Federativa do Brasil eu 
Comunidade Económica Européia, cm Bruxelas, a il do janeiro de 
1977. 

Art. 24
•
1 Este Decreto Legislativo entrurú em vigor na data da 

sut~ puhlicaç(to. 

MENSAGEM N042, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I. da 

Constituição Federal, tenho a honra do submeter ;, elcvadu con
sideração de Vossas Exceléncias, acompanhado de Exposição do Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Extoriores, o texto 
do Acordo sobre o Comêrcio de Produtos Têxteis, celebrado entre a 
Rcplihlica Fcucr:niva do Brasil c u Comunidude Económica Euro
péia, cm Bruxelas, u 13 do janeiro de 1977. 

Brasília. :!ol de fevereiro de 1977.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DPC/DAI/ARC/043/830 
(070) (1!46), DE 17 DE FEVEREIRO DE 1977. DO MINISTÉRIO 
DAS RELAC0ES EXTERIORES 

Em 17 de fevereiro de 1977. DPC/DAI/ARC/043/HJO (070) 
(1!46) 

.'\ Sw1 E.xceiCncia o Senhor 
Ernesto Gciscl, 
Presidente <ln Rcplihlica. 

Senhor Presidente, 

Conwl: do r.:onhccimcnto Jc Vossa Excelência, atctHlt:ndu a pe
dido formuladn rela Comunidade Econlimi,,:a Européia (CEEl. n 
Brasil iniciou, cllloUtllhro de 1975, ncgncia~lh:s com aquela as~m::ia
çlln Uc r~:tfscs snhrc um acordo a respeito do comérci{l de tê.xtcis entre.: 
ns d(1\s rnc.:rcados. 
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~. O longo processo negociador se estendeu até o dia I• de abril 
de 1976, quando foi rubricado o texto definitivo do acordo pelo 
Embaixador do Brasil junto às Comunidades Européias e o represen· 
tante da Comissão das Comunidades Européias. A assinatura do 
acordo deu-se apenas a 13 de janeiro findo, devido à demora por 
parte das Comunidades em preparar os textos oficiais nas diversas 
linguas oficiais daquela entidade. 

3. O acordo assinado com a CEE fundamenta-se em disposi
ções do Acordo Internacional sobre o Comércio de Têxteis, conheci· 
do como Acordo Multifihras, assinado pelo Brasil e pela Comunida
de em 1974. Esse texto legal tem por objetivo promover um cres· 
cimento ordenado do comércio internacional de produtos têxteis, 
levando cm conta não somente a necessidade de evitar situações de 
crise paru os países importadores, mas também os interesses dos 
países exportadores, particularmente aqueles em desenvolvimento. O 
Acordo M ultifibras admite a celebração de acordos bilaterais, para 
regulamentar o nuxo comercial entre países ou grupo de países. 

4. Assim, já em meio de 1975, a CEE solicitou a realização de 
conversações com o Brasil a respeito de nossas exportações de têxteis 
de algodão para a República Federal da Alemanha, conversações 
que resultaram em memorando de entendimento em que se fixava 
uma quota para as exportações do produto brasileiro para aquele 
mercado. 

5. Posteriormente, baseada no comportamento pouco dinâmico 
de suas indústrias têxteis, e no crescimento realmcnie acentuado das 
exportações brasileiras para os diversos mercados dos Países-Mem· 
bras, a Comunidade solicitou formalmente a abertura de negocia· 
ções visando à eventual conclusão de um acordo limitativo de nossas 
exportações. 

6. Com o objetivo de coordenar a posição brasileira na matéria, 
o Ministério das Relações Exteriores patrocinou uma série de reu
niões de que participaram os Ministérios da Fazenda e da Indústria e 
do Comércio, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil e 
representantes da Confederação Nacional da Indústria Têxtil e da 
Confederação Nacional da Indústria. Dessas reuniões surgiram as 
instruções para a atuação da Delegação brasileira enviada a Bruxe· 
las, e que foram submetidas à apreciação de Vossa Excelência atra· 
vés da Exposição de Motivos n• 376, de 2 de dezembro de 1975. 

7. A Delegação do Brasil reafirmou sua posição de princípio de 
que não se poderia atribuir exclusivamente ao comportamento das 
exportações de um País os insucessos da indústria têxtil comunitária 
mus teve também em conta que a Comunidade teria efetivamente 
condições de aplicar restrições unilaterais contra os produtos pro
venientes do Brasil, razão por que aceitou negociar quotas para os 
anos de 1976 c 1977. A CEE é o maior parceiro comercial do Brasil e 
a importitncia do seu mercado justificava a assinatura do acordo bila· 
teral, do qual constam porém cláusulas de incremento anual das 
quotas estabelecidas para as distintas categorias negociadas, o que 
assegura a expansão, ainda que controlada, das nossas exportações. 

8. Nessas condições, Senhor Presidente, encaminho à alta 
apreciação de Vossa Excelência, cm anexo, projeto de Mensagem 
Presidencial pura que Vossa Excelência, se assim houver por bem, 
submeta 11 aprovação do Poder Legislativo, nos termos do Artigo 44, 
Inciso I, da Constituição Federal, o Acordo referido. 

Aprovdto a oportunidade potra renovar u Vossa Excelência. Se
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Ant<inio Francisco Azcrcdo da Silveira. 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E A COMUNIDADE ECONOM!CA EUROPEIA SO
BRE O COM C:RCIO DE PRODUTOS Tr:XTEIS ... 

AFTALE MELLEM DEN FOEDERATIVE REPUBLIK 
BRASILIEN OG DET EUROPAEISKE OKONOM!SKE FAEL· 
LESSKAB OM HANDEL MEDTEKSTILVARER 

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERA TIVE REPUBLIC 
OF BRAZIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC COM MUNI· 
TY ON TRADE lN TEXT!LE PRODUCS 

••• 
ABKOMM'EN ZWISCHEN DER FOEDERATIVEN REPU· 

BLIK BRASILIEN UND DER EUROPAE!SCHEN W!RTS· 
CHAFTS-GEME!NSCHAFT UEBER DEN HANDEL M!T TEX· 
T!LWAREN 

••• 
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERAT!VE OU 

BRES!L ET LA COMMUNAUTE ECONOM!QUE 
EUROPEENNE SUR LE COMMERCE DE PRODUITS 
TEXTILES 

••• 
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL 

BRAS!LE E LA COMUN!TÁ ECONOM!CA EUROPEA SUL 
COMMERC!O DI PRODOTTITESS!ll 

••• 
OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERATIEVE REPU· 

BLIEK BRAZ!LIE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE GE· 
MEENSCHAP BETREFFENDE DE HANDEL lN TEXT!EL· 
PRODUKTEN 

••• 
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E A COMUNIDADE ECONOM!CA EUROPI::IA 
SOBRE O COMf:RC!O DE PRODUTOS TI::XTE!S 

••• 
O Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho das 

Comunidades Européias, 
Resolvidos a assegurar o desenvolvimento ordenado e equitati

vo do comércio de produtos têxteis entre o Brasil e a Comunidade 
Económica Européia (daqui por diante designada "a Comunidade"), 

Tendo cm conta as disposições do Acordo Internacional sobre o 
Comércio de Produtos Têxteis (daqui por diante designado "Acordo 
de Genebra") e cm particular o seu Artigo 4•, 

Decidiram, num espírito de cooperação mútua e em consonân
cia com o Acordo de Gem:bru, concluir o presente Acordo, e para tal 
efdto designaram como Plenipotenciários: 

O Governo da República F<derativa do Brasil: 
Arnaldo Vasconcelos, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, 
Chefe da Missão da República Federativa do Brasil junto às 

Comunidades Européias: 
O Conselho das Comunidades Européias: 

Bcncdict Mcynell, 
Dirctor na Direçào-Geral de Relações Exteriores da Comis· 

são das Comunidades Européias: 
Os quais convieram no seguinte: 

Artigo I• 

As Partes Contratuntcs n:conheccm c confirmam que, rcssul
vadu:-; ns disposições do presente Acordo c sem prejuízo dos seus res· 
pectivos direitos c obri~nções no Acordo Geral sobre Tarifas Adua
neirus c Comércio (GATT), o comércio de produtos têxteis entre 
ambas serCt regido pelas disposições do Acordo de Genebra, 

Artl,.;o 2\1 

I. A Comunidade, uma vez que seja satisl'o1tóriu a execução do 
presente Acordo, não introduzirú novas restrições quantitativas à 
importação dos produtos têxteis das categorias listadas no Anexo I, 
originárias c procedentes do Brasil, suspenderá u aplicação dus rcstri· 

ii 
:I 
I 

:I ,, 
:I 
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Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (5etio 11) Sexta-feira 13 1627 

ções em vigor c ubster-sc-ú de invocar os dispositivos do Artigo 3• do 
Acordo de Genebra, desde que us exportações de tais produtos 
tê~tcis pura u Comunidade, originárias e procedentes do Brasil, não 
t:xccdarn os limites quantitativos convencionados. 

2. O Governo da República Federativa do Brasil estabelecerá 
limites quantitativos pura as exportações destinadas à Comunidade, 
de conformidade com o Anexo i, c udotará as medidas necessárias a 
fim de que os limites quantitativos ali previstos não sejam ultrapas
sados. 

3. A Comunidade não se oporá u que os supracitados limites 
quantitativos sejam ultrapassados caso uma demanda adicional se 
manifeste no mercado da Comunidade, no entendimento de que as 
quantidades adicionais serão fixadas de comum acordo entre as duas 
Partes. 

4. Os saldos de quotas nacionais estabelecidas no Anexo I, não 
utilizados por um Estado-Membro da Comunidade, poderão ser 
transferidos para outro Estado-Membro, de acordo com os procedi
mentos cm vigor na Comunidade. A Comunidade compromete-se a 
responder, num prazo de 4 semanas u contar da data do recebi
mento, aos pedidos de transferência encaminhados pelo Governo da 
República Federativa do Brasil. As transferências efetuadas nos 
termos acima não terão de restringir-se aos limites previstos nas 
disposições sobre a nexibilidade estabelecida em outra parte do pre
sente Acordo. 

5. Todas as demais restrições quantitativas notificadas pela 
Comunidade ao "Órgão de Supervisão dos Têxteis", de conformi
dade com o Artigo 2•, parágrafo I•, do Acordo de Genebra, serão, 
cxceto quando justificadas nos termos do GA TI ou incluídas cm 
acordos negociados ou disposições udotudas no quadro do Artigo 3• 
do Acordo de Genebra, suspensas o mais pronto possível depois da 
conclusão do presente Acordo, o mais tardar até 31 de março de 
1977. 

6. As Partes Contratantes cooperarão para implementar as 
medidas necessárias à consecução dos objetivos deste Artigo. 

Artigo 3• 

I. Com exceção dos produtos da categoria n• 2 (tecidos de 
algodão, crus e alvejados), us importações na Comunidade de pro
dutos têxteis constantes do Anexo I, destinados a reexportação ime
diata ou a transformação c subseqUente reexportação para mercados 
cxtracornunitários, não serão sujeitas aos limites quantitativos esta
belcr.idos no presente Acordo, desde que efetuadas com tal curáter, 
dentro de. um sistema de controle administrativo aplicado na Comu· 
nidade para esse fim. 

2. Quando as autoridades competentes da Comunidade veri
ficarem que importações realizadas nos termos do parágrafo I• 
acima foram destinadas a consumo na Comunidade, notificarão 
trimestralmente o Governo da República Federativa do Brasil dos 
montantes envolvidos. Nesses casos, o Brasil, a pedido da Comuni
dade, debitará tais montantes do limite ou limites quantitativos perti
nentes do ano-calcndúrio em curso, ou do ano seguinte. 

3. Quando as autoridades competentes da Comunidade veri
ficarem, no contexto de um sistema de controle administrativo em 
vigor, que importações de produtos têxteis constantes do Anexo I 
foram debitadas dos respectivos limites quantitutivos, mas subse
qUentemente reexportadas paru mercados cxtracomunitúrios, inror
mnrào trimestralmente as autoridades brnsileiras das quantidades 
que não serão debitadas dos limites quantitativos. 

Artigo 4' 

I. As Partes Contratantes entrarão prontamente cm consultas, 
a pedido de"uma delas c cm consontlnciu com :1s disposições do 
Acordo de Genebra, sobre quaisquer problemas suscitados pela apli
cação do pn:scntc Acordo. As consultas previstas neste Artigo scrüo 
empreendidas por ambns as Partes com espirita de conciliaçilo, e 
com o propósito de ulcunçar urna harmonizuçào dus diferenças exis
tentes. 

2. As Partes Contratantes entrarão em consultas o mais pron
tamente possível dentro de 30 dias a contar da respectiva solicitação, 
e cnvidurão seus melhores esforços no sentido de completar tais con
sultas dentro de 30 dias a contar do seu início. 

3. Se, dentro de um período razoável de tempo, as Partes Con
tratantes não puderem alcançar uma solução satisfatória durante as 
consultas previstas neste Artigo, qualquer delas poderá levar o as
sunto ao "Órgão de Supervisão dos Têxteis", nos termos do Artigo 
li, parágrafo 4•, do Acordo de Genebra. A Parte que decidir adotar 
tal iniciativa notificará a outra da sua intenção. 

Artigo 5• 

Se, à luz das disposições do Acordo de Genebra, uma das Partes 
Contratantes considerar que está sendo colocada numa posição não 
equitativa no tocante ao comércio de produtos têxteis, cm compa
'raçào com um terceiro país, poderá solicitar consultas com a outra 
Parte, a fim de promover as medidas corretivas apropriadas. 

Artigo 6• . 

I. Os saldos de limites quantitativos previstos no Anexo I, não 
utilizados durante um ano-calendário, poderão ser adicionados ao 
correspondente limite quantitativo do ano seguinte, atê um teto de 
I 0% deste último. 

2. Serão permitidas exportações antecipadas, até o máximo de 
10% de cada um dos limites quantitativos previstos no Anexo I para 
o uno seguinte. Tais exportações serão deduzidas dos limites quan
titativos correspondentes, no ano sesuinte. 

3. Dentro de um ano-calendário, os saldos não utilizados de 
limites quantitativos previstos no Anexo i, no tocante a uma das 
regiões do mercado da Comunidade, poderão ser transferidos para 
outro limite quantitativo estabelecido pura a mesma região do mer· 
cudo da Comunidade, até um teto de 7% do limite quantitativo acres
cido. 

4, As precedentes disposições sobre nexibilidade não poderão 
ser utilizadas de maneira que, num determinado ano, o limite quanti· 
tativo estabelecido pura qualquer categoria naquele ano seja ultra· 
passado em mais de 15%. 

5. As disposições sobre ncxibilidade constantes do presente 
Artigo só poderão ser utilizadas pelo Brasil após notificação escrita 
das autoridades brasileiras à Comunidade. 

Artigo 7• 

O Brasil procurará assegurar que as exportações de todos os pro
dutos têxteis objeto dos limites quantitativos previsto• no Anexo I se 
distribuam tão regularmente quanto possível ao longo de cada ano· 
calendário, levando-se em consideração, especialmente, os fatores 
sazonais. 

Artigo 8• 

As Partes Contratantes intercambiarão todas as informações 
úteis relativas ao seu comércio mútuo de têxteis, com vistas a assegu
rar a boa aplicação do presente Acordo. 

Art!uo9• 

Os limites quantitativos constantes do Anexo I serão administra
dos através de um sistema de duplo controle, cujo funcionamento é 
definido no Anexo II do presente Acordo. 

Artigo 10 

I. As Partes Contratantes tomarão todas as medidas ao seu ai· 
cnnce a fim de salvaguardar os canais e métodos tradicionais do seu 
comércio mútuo. 

2. Cuso urna dns Partes informe u outra de que a execução do 
presente Acorcfo cstú suscitando dificuldades pura a manutenção das 
relações comerciais entre importadores da Comunidade e seus forne· 
cederes do Brasil, as duas Partes entabulurilo consultas de conformi· 
dndc com o procedimento estabelecido no Artigo 4• 
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Artigo II 

O presente Acordo se aplicará, por um lado, ao território du Rc· 
pública Federativa do Brasil e, por outro, aos territórios nos quais é 
uplicilvcl o Tratado constitutivo da .Comunidade Econômica 
Européia, nos termos previstos no dito Tratado. 

Artl~o 12 

1. O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte u data cm que as Partes Contratantes se hajam notificado o 
preenchimento das formalidades necessárias para tal fim. Permane· 
ccrá em vigor ató31 de dezembro de 1977. 

2. O presente Acordo será aplicado a partir de I' de janeiro de 
1976. 

3. A qualquer lllomento, uma das Partes poderá propor modi
ficações ao presente Acordo, ou denunciá-lo, desde que notifique a 
outra Parte pilo menos 120 dias antes da expiração de um dos 
períodos de doze meses; nesse último caso, o Acordo expirará ao 
cabo do referido período de doze meses. 

4. Os Anexos são parte integrante do Acordo. 

Artigo 13 

O presente Acordo é: feito em dois exemplares, nos idiomas 
português, alemão, dinamarquês, francês, inglês, italiano e neerlan
dês, cada um desses textos fazendo igualmente fi:, 

Em fi: do que, os Plenipotenciários abaixo-assinados firmaram o 
presente Acordo. 

Til Bekraeftclse Heraf har undertegnede befuldmaegtigcde 
inderskrevet denne aftale. 
Zu Urkund Desscn haben die unterzeichneten Bevollmá'chtigten ihre 
Untcrschriften unter dieses Abkommen gesetzt. 
ln Witness Whercof, the undersigned Plenipotentiaries have aflixed 
their signatures bclow this Agreement. 

En foi de quoi, les plenipotentiarcs soussigné:s ont apposé: lcurs 
signatures au bus du présent accord, 
ln Fede di Chc, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro 
firme in calce ai presente accordo. 

Ten Blijke Waarvan de ondcrgetekende gevolmachtigden hun 
handtokening onder deze Overeenkomst hcbben gestcld. 

Feito cm Bruxelas, em treze de janeiro de mil novecentos e 
setenta e sete. 

Udfaerdiget i Bruxcllcs, den trettend januar nitten hundrcde og 
syvoghalvGcrds. 

Geschehen zu BrUssel um drcizehnten Januar ncunzehnhundert
siebenundsiebzig. 

Done at BrUssels on the thirtcenth day of January in the year 
one thousand nine hundred and seventy-seven. 

Fait à Bruxelles, le trieze janvier mil neuf cent soixante·dix-scpt. 
Fatto a Bruxelles, addi' trcdici gennaio millenovecento· 

settuntasctte. 
Gedaan te BrUssel, de dertiende jnnuari negentienhonderd zeve-

nenzcventig. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil. 
For regeringen forden Foderative Republik Brasilien. 
FUr die Regierung der FBderativen Republik Brasilien. 
For thc Government of the Federa tive Republic of Brazil. 
Pour lc Gouvernement de ln République fi:di:rative dtÍ Brésil. 
Per ii Governo delta Republica Federativa dei Brasile. 
Voor de Regcring van de Federatieve Republiek Brazilie, 
n) Arrwldo Vasconccllos. 
Pelo Conselho das Comunidades Européias. 
For Rítdet for De earopaeiske Faellesskabcr. 
Fllr den Rat der EuropUischen Gemeinschttften. 
For the Council ofthe European Communities. 
Pour ll: Conseil dcs Communuutés curopéenncs. 
Per ii Consiglio dclle Comunità Europce. 
Voo r de Raad van de Europese Gemcenschuppcn. 
u) Bcncdict Mcyncll. 

ANEXO I 

Produtos para os quais o Brasil aplicnrú limitações da 
e.xportaçfto para o conjunto da Comunidade, a partir da entrada em 
vigor do prcscntc Acordo. A Comunidade, por este instrumento, no· 
tifica o Brasil de que os limites quantitativos para os produtos ti:xteis 
nhuixo relacionados serão repartidos entre os Estados· Membros da 
seguinte mnncira: 
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Conforme o convencionado no art. 9• do presente Acordo, a 
imrortação de produtos têxteis originários do Brasil se processará se
gundo um sistema de duplo controle. O runcionamento desse sistema 
foi acordado entre as duas Partes, da maneira que se especifica a se· 
guir. 

As autoridades competentes da Comunidade admitirão automa
ticamente, e sem demora, as importações de produtos têxteis originá
rios do Brasil, mediante a apresentação de um pedido do importador 
acompanhado do original do certificado de exportação. As autori· 
dadcs competentes da Comunidade ficam autorizadas u e.igir a 
apresentação de um certificado de exportação para os produtos 
originários do Brasil, enumerados no Anexo I, 

Os certificados de exportação em apreço serão validados pelas 
autoridades brasileiras até o total das limites quantitativos acor
dados. 

Os certificados de exportação emitidos pelas autoridades brasi· 
I eiras ser~ o aplicúvcis aos produtos enumerados no Anexo I. 

lo r: 

O certificudo de exportação deverá especificar ou conter: 
I. o destino do produto na Comunidade; 
:!. o número de série: 
3. o nomr.: c o endereço do importador; 
4. o nome c o endereço do cxportudor~ 
5. o peso liquido (cm quilogrumas ou toncludus métricus) c o vu-

6, a categoria cu designação do produto; c 
7. uma certifica<;ilo, pussudu pelas autoridudes brasileiras, de 

que o volume cm questilo foi debitado do limite quantitativo conven· 

,, 
,I 

., 
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cionado no tocunte a exportuções puru u Comunidude, ou, se for o 
caso, de que se destinu a reexportação ou a transformação c 
suhscqUcntc reexportação, para mercado extracomunitário. 

As :IUtoridudes competentes du Comunidude não porão diõcul
dades em caso de discrepância entre o peso indicudo no certincado 
de exportação e o peso embarcado ou importado, desde que tal dis
crepância se mantenha dentro de limites razoáveis. As autoridades 
brasilcirus, por sua parte, procurarUo manter essas discrepâncias 
dentro do mínimo possível. 

Em caso de cancelamento total ou parcial de um certificado de 
exportação, as autoridades brasileiras notiõcarào as autoridades 
competentes da Comunidade de tal cancelamento. As autoridades 
dos Estados-Membros da Comunidade tomarão as medidas adequa
das, de conformidade com as disposições administrativas vigentes. 

As autoridades brasileiras encaminharão às autoridades com
petentes da Comunidade, por intermédio das Representações 
diplomáticas dos Estudos-Membros, assim como diretamente à 
Comissão das Comunidades Européias, informações cstatisticas 
trimestrais que contenham o peso líquido total, em toneladas mé
tricas, abrangido pelos certificados de exportação emitidos para 
todas as categorias de produtos téxteis a que se aplica o presente 
Acordo, a débito dos limites quantitativos de exportação para os 
Estados-Membros da Comunidade, 

A Comunidade encaminhará trimestralmente às autoridades 
brasileiras informações estatísticas precisas sobre as importações de 
tais produtos nu Comunidade. 

I ,],r Comissões de Rela cães E.<leriores e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• IS, DE 1977 
(n' 911-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, cele
brado em Brasnla, a 21 de janeiro de 1977, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Iraque. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• f: aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, 
celebrado em Brasília, a 21 de janeiro de 1977, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Iraque. 

Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

MENSAGEM N-68, DE !977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da 

Constituiçuo Federal, tenho a honra de submeter a elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília a 12 
de janeiro de 1977, entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica do lmque. 

Brasília, em 15 de março de 1977.- Ernesto Gclscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/DOP/ARC/047/ 
6H0.4 (646) (E27), DE 24 DE FEVEREIRO DE 1977, DO MINIS
Tf!RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

A Sua F.xcelência o Senhor 
Ernesto Gcisel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenh<l a honra de trazer ao conhecimento de Vossa Excelência 
que, no úhimo dia 21 de janeiro, assinei em Brusiliu,juntumentc com 
o Embaixador do Iraque, Acordo sobre Transportes Aéreos, nego
ciado, no Rio de Janeiro, entre 17 e 23 de fevereiro de 1976. 

:!. O estabelecimento de relações ucron{IUticus com o Iraque 
insere-se nn execução da dirctriz polfticu de maior aproximuçilo com 

os países do m'undo árabe, onde o Brasil já mantém acordos 
semelhantes com Egito, Líbano, Marrocos c Jordânia. 

3. Serviu de documento de base à negociação com o Iraque o 
acordo-padrão aeronáutico brasileiro, que incorpora os princípios 
que devem reger a execução do transporte de passageiros, carga e 
mala postal, segundo preceitos estabelecidos pela Convenção de 
Chicago e a prática internacional. O Acordo é acompanhado de 
anexo, que disciplina a parte operacional, e um Quadro de Rotas, os 
quais poderão ser modificados, mediante Reunião de Consulta, 
convocada por qualquer das Partes, com um mínimo de 60 
(sessenta) dias de antecedência. 

4. O Quadro de Rotas aprovado torna possível a operação das 
seguintes linhas, pelas empresas designadas pelos dois países: 

Parte I - Rota iraquiana: Pontos no território iraquiano -
pontos no Norte da Ãfrica (exceto Casablanca)- pontos na África 
Ocidental- Rio de Janeiro e/ou São Paulo-Buenos Aires. 

Parte 11 - Rota brasileira: pontos no território brasileiro -
pontos no Norte da Ãfrica (exceto Casablanca) - Bagdad e/ou 
Basruh-Teerã. 

5. A ligação do Iraque com o Brasil somente poderâ ser cfctua
da, portanto, através da Ãfrica, em confomidadc com parecer da 
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional 
(CERNA I), aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáuti
ca c por mim mesmo, com vistas a resguardar os interesses comer· 
ciais aeronáuticos da transportadora brasileira de longo percurso e 
de outros países, com os quais o Brasil mantém Acordo, que já 
exploram o tráfego com a Europa. 

6. Com o intuito de evitar práticas discriminatórias c assegurar 
a igualdade de tratamento, ficou estabelecido que as taxas e outros 
gravamos relativos ao uso de aeroportos e outras facilidades serão 
fixados com base no princípio da reciprocidade. 

7. Assim sendo, as tarifas a serem aplicadas pelas empresas 
aéreas designadas dos dois países deverão ser estabelecidas cm níveis 
razoáveis, dando-se a devida consideração a todos os fatores relevan
tes, inclusive custo de operação, características de serviços, lucro 
razoável e tarifas de outras empresas aéreas aplicadas na mesma ou 
cm rotas semelhantes, devendo ser observado, quanto passivei, o 
mecanismo adotado pela Associação Internacional de Transportes 
Aércos(IATA). 

8. Ficou igualmente estabelecido, no Protocolo de Assinatura, 
que a remessa de somas recebidas pelas empresas aéreas designadas 
das Partes Contratantes será efetuada de acordo com as formalida
des cambiais das duas Partes, as quais, no momento, concedem 
amplas facilidades para as transferências oriundas dessas operações. 

9, Tendo em vista a natureza do instrumento, faz-se necessária 
sua aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o disposto no 
artigo 44, inciso I, da Constituição Federal. 

I O. Em tais circunstâncias, submeto à alta consideração de 
Vossa Excelência projeto de Mensagem pela qual, se com tanto 
estiver de acordo Vossa Excelência, encaminharia à aprovaçilo do 
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre· Transportes Aéreos 
entre o Brasil e o Iraque. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
A.F. Azercdo da Silveira. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE Af:REO ENTRE O GO
VERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO
VERNO DA REPÚBLICA DO IRAQUE 

O Governo da República Federativa do Brasil 

o 
Governo da República do Iraque, 
aqui chamndos de ··Partes Contratantes~·, 
Havendo ratincado a Convenção de Aviaçiio Civil Interna

cional, aberta para assinaturas em Chicago em 7 de dezembro de 
1944. 
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E desejando celebrar um Acordo sobre Serviços de Transporte 
Aéreo R~:gulur entre seus respectivos territórios, 

Havendo, adequadamente, designauo Representantes credencia· 
dos para esse nm, os quais concordaram com o seguinte: 

Artigo I 
(Definições) 

I. Par fins do presente Acordo, a menos que estabelecido de 
outra maneira, os seguintes termos têm os seguintes significados: 

a) .. Autoridades Aeronáuticas" signilica, no caso do Governo 
da República Federativa do Brasil, o Ministério da Aeronáutica e, 
no caso do Governo da República do Iraque, o Ministério de 
Comunicações ou a Organização Estatal de Aviação Civil Iraquiana, 
ou em ambos os casos qualquer outra autoridade ou pessoa com 
poderes de exercer as funções atualmente desempenhadas por essas 
autoridades; 

b) "Serviços Convencionados" significa serviços aéreos regula· 
res para o transporte de passageiros, carga e mula postal nas rotas 
aqui especificadas; 

c) "Convenção" significa a Convenção de Aviação Civillnter· 
nacional, assinada cm Chicago, em 7 de dezembro de 1944, incluindo 
todos os Anexos adotados de acordo com o Artigo 90 daquela Con· 
vcnção c quaisquer Emendas feitas à Convenção ou aos seus anexos, 
de acordo com os Artigos 90 e 94 (a) da Convenção propriamente 
dita; 

d) "Empresa Aérea Designada" significa uma empresa aérea 
que uma Parte Contratante designou por escrito à outra Parte 
Contratante, conforme o Artigo 3 do presente Acordo, como sendo 
uma empresa aérea, destinada a operar serviços aéreos interna· 
cionais nas rotas especificadas no Anexo a este Acordo e exercer os 
direitos estabelecidos neste Acordo c seu Anexo; 

e) "Tarifa" significa o preço a ser pago pelo transporte de 
passageiros e carga c as condições sob as quais este preço se aplica 
incluindo preços c condições de agenciamento e outros serviços 
correlatas, mas excluindo remuneração c condições de transporte de 
mala postal; 

f) .. Tcrritórin", "Serviço Aéreos", .. Serviços Aéreos Interna
cionais''. uEmpresa Aérean e .. Pouso sem direitos de tráfico" deve
rão ter, na aplicação do presente Acordo, os significados especifica
dos nos Artigos 2 c 96 da Convenção. 

2. Os Anexos, assim como qualquer ato posterior pertinente a 
este Acordo, deverão ser considerado Parte do Acordo e qualquer 
referência ao Acordo deverá incluir aqueles documentos, cxceto se 
for expressamente estabelecido de outra forma. 

3. Titulas são inseridos neste Acordo e neste Anexo, no topo de 
cada Artigo ou Scção, com a finalidade de referência e conveniência 
e não definem, limitam ou descrevem, de forma alguma, a amplitude 
ou a intenção deste Acordo. 

Artlgol 

(Reciprocidade) 

As Partes Contratantes concedem, reciprocamente, os direitos 
especificados no presente Acordo e seu Anexo, pura que os serviços 
aéreos internacionais, aqui discriminados, possam ser estabelecidos, 

Artigo 3 

(Designação de Empresas Aéreas) 

I. Qualquer serviço convencionado pode ser inaugurado 
imediatamente ou cm data posterior a critério da Parte Contratante, 
u qual os direitos foram concedidos, porém não untes de: 

a) a Parte Contratante, a qual os direitos foram concedidos, 
houver designado uma empresa aérea de sua nacionalidade, puno a 
rota ou rotus espccilicudus: 

b) a Parte Contratante que concede as direitos houver expedido 
n necess{lriu permissão de operaçil.o à empresa uéreu designada de 
acordo com o estabelecido no parágruro 2 deste Artigo c no Artigo 6, 

2. A empresa aérea designada por uma das Partes Contratantes 
pode ser convocada para provar às autoridades aeronáuticas da 
outra Parte Contratante que é capuz de satisfazer os requisitos pres· 
critos nus leis e regulamentas normalmente aplicados por tais autori· 
dadcs !1 operação de empresas aéreas internacionais. 

3. As Partes Contratantes se reservam o direito de substituir a 
empresa aérea originalmente designada por outra empresa aérea na· 
cional, informando previamente it outra Parte Contratrante. Todas 
as disposições do presente Acordo e de seu Anexo deverão aplicar-se 
a empresa aérea designada pura substituir a originalmente designada. 

Artigo 4 

(Facilidades à Navegação Aérea) 

1. A fim de evitar práticas discriminatórias e assegurar igual 
tratamento, fica acordado que: 

a) os impostos e as taxas que qualquer Parte Contratante irn· 
ponha ou permita serem impostos à empresa aérea designada pela 
outra Parte Contratante, pelo uso de aeroportos e de outras facilidn· 
des, não deverão ser maiores que os impostos e as taxas pagas por 
suas aeronaves nacionais, engajadas em serviços internacionais 
similares, pelo uso de tais aeroportos e facilidades; 

b) combustível, óleos lubrificantes e peças sobressalentes tra
zidas pura o território de uma Parte Contratante ou colocados a bor
do da aeronave da outra Parte Contratante no referido território, 
quer diretamente por uma empresa aérea designada por esta última 
Parte Contratante, quer por conta de tal empresa, para uso exclusivo 
de sua própria aeronave nos serviços convencionados, deverão gozar 
do mesmo tratamento concedido us empresas aéreas nacionais, enga· 
jadas em transporte internacional, no que diz respeito n direitos 
alfandegários, taxas de inspeção efou outros direitos e taxas 
nacionais; 

c) aeronaves de uma das Partes Contratantes usadas na opera
ção de serviços convencionados, combustíveis, óleos lubrificantes, 
equipamentos padronizados c peças sobressalentes para manutenção 
e reparo das aeronaves, assim como suprimentos de aeronaves 
incluindo alimentos, bebidas e fumo, retidos a bordo, deverão ser 
isentos de direitos alfandegários, taxas de inspeção e direitos ou ta· 
xas similares no território da outra Parte Contratante, mesmo 
quando usados ou consumidos cm võo sobre tal território. 

2. As mercadorias mencionadas no parágrafo acima, que go
zem de isenção aqui estabelecidas, não podem ser descarregadas da 
aeronave dentro do território da outra Parte Contratante sem o 
consentimento de suas autoridades alfandegárias e, quando não fa· 
rem usadas pelas próprias empresas aéreas, estarão sujeitas ao 
controle dessas autoridades. 

3. Passageiros, bagagens e mercadorias cm trânsito através do 
território de uma Parte Contratante, que permanecerem na área do 
aeroporto, reservada para eles, deverão estar sujeitos somente no 
controle estabelecido para essa área. Bagagens e mercadorias em 
trânsito direto deverão estar isentas de direitos alfandegârios, taxas c 
impostos, 

4. Nenhuma das Partes Contratantes deverá dar preferência à 
sua própria empresa aérea ou a qualquer outra sobre a empresa 
áerca designada pela outra Parte Contratante, na aplicação de seus 
regulamentos de alfândega, imigração, quarentena e similares ou no 
uso de aeroportos, nerovius e outras racilidades sob seu controle, 

Artigo 5 

(Licenciamento) 

Certificados de aeronavegabilidade, certificados de aptidão e 
licenças expedidas ou revalidadas pelas autoridades aeronáuticas da 
outrn Parte Contratante, uindu em vigor, deverão ser reconhecidos 
como vitlidos pela outra Parte Contratante, puru nns de operaci\o 
dos serviços convencionados. Ãs Partes Contrutuntes se reservam o 
direito, todavia, de recusar o reconhecimento de certificados de 
aptidão c licenças conccdidus aos seus próprios nucionais pelas 

~,..._------------------.-· .. ·-····--··--------
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autoridades da outra Parte Contratante ou por outro Estado, para 
fins de vôo sobre seus próprios territórios. 

Arti~o6 

(Aplicabilidade de Leis c Regulamentos} 

1. As leis c regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à 
entrada cm seu território c il saída dele de aeronaves engajadas na 
navegação úerca internacional ou à operação e à navegação de tais 
aeronaves, enqanto nos limites de seu território, deverão se aplicar à 
aeronave da empresa áerca designada da outra Parte Contratante. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à 
entrada cm seu território e ia saída dele de passageiros, tripulações ou 
carga da aeronave (tal como regulamentos, relativos à entrada, 
liberação, imigração, passaportes, alfândega e quarentena} deverão 
ser aplicáveis aos passageiros, tripulações ou carga da aeronave da 
empresa aérea designada da outra Parte Contratante, enquanto no 
território da primeira Parte Contratante. 

Artigo 7 

(Medidas Disciplinares} 

I. Cada Parte Contratante se reserva o direito de suspender ou 
revogar a licença de operação de uma empresa aérea designada pela 
outra Parte Contratante quando não houver sido satisfatoriamente 
provado que a propriedade substancial c o controle efetivo de tal 
cmpresu aérea estão em mãos de nacionais da outra ·Parte Contratan
te. 

2. A empresa aérea designada pode ser multada pelas 
autoridades da outra Parte Contratante, nos termos de sua permis
são legal de operação, 'ou ter sua licença de operação total ou 
parcialmente suspensa, por um período de um a três meses: 

a} em casos de não cumprimento de leis e regulamentos especifi· 
cados no Artigo 6 deste Acordo c de outras normas governamentais, 
estabeieciqas para o funcionamento das empresas aéreas designadas; 

b) quando as aeronaves empregadas no~ serviços convenciona
dos não forem pilotadas por naciónais de uma ou de outras das 
Partes Contratantes, exceto em casos de treinamento de pessoal de 
vôo por instrutores devidamente autorizados pelas agências 
responsáveis da Parte Contratante que designa a empresa aérea e 
durante o período de treinamento; 

c} em caso de a empresa aérea, de qualquer forma, deixar de 
operar conforme as condições prescritas neste Acordo. 

3. Em casos de reincidências de violação referidas no item aci· 
ma, a licença pode ser revogada. 

4. A revogação referida nos itens I e 3 deste Artigo somente 
poderu ser cfettvada após consulta com a outra Parte Contratante. A 
consulta deverá ser iniciada dentro de 60 dias após a respectiva 
notificação. 

Artigo 8 

(Consulta} 

1. Com o espírito de estreita cooperação, as autoridades 
aeronáuticas das Partes Contratantes deverão se consultar, de tem· 
pos em tempos, com vistas a assegurar a implelilentação deste Acor· 
do e o cumprimento satisfatório de suas prescrições, 

2. Se qualquer das Partes Contratantes considerar desejável 
modi!icur qualquer cláusula do Anexo a este Acordo, poderá pedir 
um.:1 Consulta entre autoridades :1eronúuticus de ambas as Partes, tal 
consulta será iniciada dentro de 60 di:as após a respectiva notiflcuçilo. 

3. Os resultados da consulta deverão se tornar efetivos após 
conlirmuçr1o por troca de notas utruv~s de canais diplomúticos. 

Artigo 9 

(Solução de Divergências} 

I. Se qualquer divergência surgir entre as Partes Contratantes, 
rc\utivu i1 interprctaci\o ou aplicação deste Acordo, as Partes 

Contratantes deverão, em primeiro lugar, almejar rcsoivé-la por 
negociações. 

2. Se as Partes Contratantes não conseguirem obter uma solu
ção por negociação, elas poderão concordar cm submeter a divergén· 
cia ia dccistao de um Tribunal de três árbitros, um a ser designado 
por cada Parte Contratante e o terceiro a ser indicado pelos dois 
primeiros árbitros. Cada uma das Partes Contratantes deverá 
designar um árbitro dentro de um período de 60 dias a partir da data 
de recebimento, por qualquer Parte Contratante, de uma notificação 
da outra Parte Contratante, através de canais diplomáticos, 
requerendo arbitragem da divergência, c o terceiro árbitro deverá ser 
indicado dentro de um posterior período de 60 dias. Se qualquer das 
Partes Contratantes deixar de designar um árbitro, dentro do pería· 
do especificado, ou se o terceiro árbitro não for indicado dentro do 
período especificado, o Presidente do Conselho da Organização de 
Aviação Civil Internacional poderá ser solicitado, por qualquer 
Parte Contratante, a indicar um ou mais árbitros, conforme o caso. 
Em qualquer caso, o terceiro árbitro deverá ser de nacionalidade de 
um terceiro Estado, deverá agir como Presidente do Tribunal e 
dcveru determinar o locai onde a arbitragem será realizada. 

3. O Tribunal Arbitral deverá tomar suas decisões por maioria 
de votos. As Partes Contratantes deverão envidar seus melhores 
esforços para cumprir com as decisões desse Tribunal. 

Artigo 10 

(Ajustamento} 

Sempre que uma Convenção Aeronáutica multilateral, aceita 
por ambas as Partes Contratantes, se tornar efetiva, o presente 
Acordo deverá ser modificado de maneira que suas prescrições se 
ajustem com as da nova Convenção. 

Artigo 11 

(Registro} 

O presente Acordo e seu Anexo, assim como quaisquer atas 
pertinentes posteriores, que possam complementá-los ou modificá
los, deverão ser registrados na Organização de Aviação Civil Interna· 
cio na i. 

Artigo 12 

(Denúncia} 

Qualquer das Partes Contratantes pode, a qualquer tempo, 
notificar à outra Parte Contratante a sua intenção de terminar 
(denunciar) o presente Acordo, fazendo uma comunicação 
simultânea de seu propósito à Organização de Aviação Civil Interna· 
clonai. O término do presente Acordo deverá se tornar efetivo 6 
(seis} meses após o recebimento da notificação pela outra Parte 
Contratante, a menos que seja retirada, de comum acordo entre as 
Partes, antes de expirar esse período. Se o recebimento da notifica· · 
ção não for acusado, pela Parte Contratante à qual foi endereçada, 
essa notificação deverá ser considerada recebida 14 (quatorze} dias 
após seu recebimento pela Organização de Aviação Civil Interna· 
cio na!. 

Artigo 13 

(Vigi':nciu} 

Este Acordo deverá entrar em vigor na datu da troca de notas 
diplomáticas, declarando que as formalidades requeridas pelas 
legislações nacionais das Partes Contratantes foram cumpridas. 

Em testemunho do que, os representantes ubuixo assinados, 
estando devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Acordo. 

Feito cm Brusf!ia, aos 21 dias do mê:s de Jtaneiro de 1977. cor· 
respondente ao primeiro diu de Sufar do uno 1397 HIJRA, em dois 
originais, nus llnguas portugm~su, fm1bc e inglesa, sendo todos os tex~ 
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tos igualmente autênticos. Em caso de divergência, o texto cm inglês 
prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Antônio F. 
Azeredo da Silveira, 

Pelo Governo da República do Iraque- Jlhad G. Karam. 

ANEXO 

Seção I 
(Concessão Mútua) 

Âs Partes Contratantes concedem-se mutuamente o direito de 
operar os serviços convencionados, nas rotas c escalas cspecincadas 
no Quadro de Rotas apcnso, pelas empresas áercas designadas c de 
acordo com as condições estabelecidas neste Anexo. 

Seçio 11 
(Direitos, Permissões e Autorizações) 

I. Sob as condições do presente Acordo e deste Anexo, cada 
Parte Contratante concede iJ empresa aérea designada pela outra 
Parte Contratante, com a finalidade de operar os serviços con
vencionados nus rotus especificadas: 

a) o direito de embarcar e desembarcar passageiros, carga e 
mala postal, cujos pontos de partida ou destino estão no território da 
outra Parte Contratante; 

b) a permissão para embarcar c desembarcar tráfico inter
nacional de puss:1gciros. carga c mula postal, proveniente das escalas 
ou u clo1s dcstinudo, localizadas cm outros países incluídos no 
Quadro de Rotas. 

2. C<~du Parte Contratante autoriza o sobrevôo de seu ter
ritório. pela empresa aêrca designada pela outra Parte Contratante, 
com ou sem pousas técnicos nas escalas incluídas no Quadro de 
Rotus. 

3. A cfr.:tivação do item mencionado acima está sujeita às 
condições estabelecidas na Seç-:io III abaixo. 

Seçio III 
(Cláusula de Capacidade) 

I. Os serviços convencionados deverão ter como propósito 
fundamental a oferta de uma capacidade de transporte aéreo ade
quada it demanda de tráfico procedente do território de cada Parte 
Contratante ou a elo destinado. 

!. A opcraçtao de tais serviços, particularmente de rotas ou 
scçõcs comuns de rotus, dcvcni levar cm consideração os interesses 
du empresa nércu du outru Parte Contratante. de maneira a não 
afetar indovidamcnte os serviços prostados pelo transportador. Os 
rrincírios de reciprocidade asscgu rados, um justo e equitativo trata
mento deverão ser concedidos às empresas aéreas designadas pelas 
duas Partes Contratantes, de modo que elas possam operar os ser
viços convencionudos. cntri: seus respcctivos territórios, cm iguul
dildc de condições. 

J. Ambas as Partes Contratantes roconhecem quo o trúfico 
intcrnucional entre umu Purtc Contratante e terceiros pLtíses ê acessó
rio ao trúõco ontrc os torritórios das duas Partes Contratantes. Elas 
Iam hém concordam que tal trúfico pode somente ser autorizado em 
cmútcr oxcepcíonal c comrlemontar às necessidades do tráfico prin
cipal, de modo <JUe a capttcidadc possa ostar rclacionadu: 

a) aos requisitos de umu opcruciio econômica dos serviços con
vcncionudos: 

b) tt dcmunda de trúlico existente nus úrcus atravessadas, com a 
dcvidu considcmçào aos interesses dos serviços locuis c regionais. 

Seçio IV 
(Estatísticas) 

I. As autoridades aeronúuticus das Partes Contratuntcs 
dcvt:riw sc consultar a redido d~: quulquer uma, a fim de determinur 
se os princirios enunciados nu Sccão III estão scndo obscrvudos 
pelas empresas :1ércas dcsignudus c, purticulurmentc, puru evitar o 
dewio de uma pun;uo injusta de trillico de uma dus mencionadas em
prcsus o1ércus. 

.2. As autoridades acron{nlticus de qualquer Parte Contratante 
Ucvcrào, a rcdido dns autoridades ueronúuticas da outra Parte 
Contrat:ullc. periodicamente ou a qualquer tempo, fornecer as 
cstatístic:~s que podem ser razoavelmente solicitudus. pura vcri
licaç~o de como a c:1pacidadc oferecida pela empresa aérea desig
nad>~ pch1outra P~1rtc Contrutante estú sendo usada pura os serviços 
convencionados. Estus estatísticas deverão conter todos os elementos 
ncccssi1rios para determinar o volume de tráfico, assim como seus 
rontos Uc origem c destino. 

Seçllo V 

(Tarifas) 

I. As tarifas a serem aplicadas pela empresa aérea dcsignadu 
de unw Pmtc Contratante. crn pagmncnto pelo transporte de pas
s:~gciros c carga procedentes do ou dcstinuda ao território du outru 
Parte Contratante devcr~o ser cstnbclccidas cm níveis razoúvcis, com 
:1 dcvid~1 considenu;~o dada a todos os futores relevantes, incluindo o 
custo de opcraç~o. características do serviço, lucro razoável c as 
tmifus cohrudas por outras cmprcsa!i at:rcas nu mesma rotu ou cm 
rntHS similares. ohscrvando tanto quanto possível o mecanismo 
adotado pela Associação de Transporte Aéreo Internacional (IA TA). 

::!. As tarifas ~1ssim estabelecidas devcrão ser submctidus i1 
aprovw;~o d01s uutoridadcs aeronáuticus du outra Parte Contratante. 
relo menos 30 di:ts antes da data de efctivação: cm casos especiais, 
este período podcrú ser reduzido, seus autoridades citudas ussim con· 
cord:~rcm. 

3. Sc, pllr qualquer ruzr1o, um~1 tarifu particular nr10 puder ser 
determinada de acordo com as prescrições previstas ou. se durante os 
primeiros quinze ( 15) dias do período, qualquer dus Partes Contra· 
t:mtes notifictlr t1 outra sua dcsaprovacUo de qualquer tarifa que lhe 
houver sido suhmetida. as autoridades aeronáuticas das Partes Con
tmtantcs dcvcrrío se encarregar de detcrminar tal tarifa. cm uma 
rcunirlo convoc~1du pura consultu. 

4. As tarifas estabckcidas de acordo com us prescrições desta 
Scçilo deverrío permanecer cm vigor até que novas tarifas sejam esta· 
hclccidas de acordo com estas mesmas prescrições. 

5. As turifas aplicadas pelas empresas aéreas designadas ou 
por unw dus Partes Contratantes, quando servindo pontos comuns a 
amh:1s us Partes ou pontos incluídos cm rotas comuns u umbas, entre 
o territórin de uma Parte Contrat~mte e terceiros países, nrto deverão 
ser m~ds haixo.1s do que aquelus aplicudus pela empresa uércu da outra 
Partc pum a realiza cão de serviços idênticos. 

6. A empresa aérea designada por umu Purte Contratante não 
pode, por si mcsmo.1 tHI aln1vés de qualquer intcrmt:diário, di reta ou 
indiret:unt:nte, cnnccdt:r descontos, abatimentos ou quaisquer 
reduções de tarifas cm vigor. cxccto aquelas prcvistas n~JS resoluções 
<~provudits pelus Partes Contmtuntcs, 

Seçiio VI 

(Quadros-Horários e FreqUências) 

Os quadros-horários deverão indicar o tipo, modelo e configu
ração da aeronave utilizada, assim como a freqUência de serviços c es
calas e deverão ser submetidos pela empresu aérea dosignada de cada 
Parte Contratante às autoridude5 aeronúuticas da outra Parte Con
tratante, pelo menos trinta (30) dias untes da data cm que deverão se 
tornar efctivos. Tais quadros-horários doverào ser aprovados dentro 
do periodo acima moncionado, a menos que envolvam ulteruçào do 
escalas ou dc capacidade cm desacordo com o que estú especificado 
neste Anexo. 

Seçilo VIl 

(Alterações no Quadro de Rotas) 

I. As seguintes alteruções de rotas não deverão ser dcponden· 
tcs de uviso prévio entre us Partes Contratantes, sendo sulicicnte n 
respectiva comunicuçi\o de uma autoridade ueronúuticu à outra: 

a) inclusilo ou suprc,.ilo do escalas no território da Parte Con
trutante que designou u cmprc!ia aérea: 

\.~""""''f'll!r.,~111JIIr.'UI"l.'f"1111'1'11,...111'11t'!~--r7J••-.,•----·-------------~·--~-
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b) om:ssão de escalas no território de terceiros pulses. 
2. A alteração de rotas acordadas pela inclusão de uma escala 

não prevista no Quadro de Rotas, fora do território da Parte Con
tratante que designa a empresa aérea, deverá estar sujeita a acordo 
prévio entre as autoridades aeronáuticas de ambas as Partes. 

QUADRO DE ROTAS DO ANEXO AO ACORDO SOBRE 
TRANSPORTE AIOREO BRASILEIRO-IRAQUIANO 

P1rte I - A Rota Brasileira 

Pontos no território brasileiro- Pontos na África Ocidental
Pontos no Norte da África (exceto Casablanca) - Bagdad ejou 
Basra- Teheran. 

Parte 11 - A Rota Iraquiana 

Pontos no território iraquiano - Pontos no Norte da África 
(exceto Casablanca)- Pontos nu África Ocidental- Rio de Janeiro 
e/ou São Paulo- Buenos Aires. 

Nota: As rotas acima podem ser operadas em qualquer direção. 

PROTOCOLO DE ASSINATURAS 

No curso das negociações que terminaram com a assinatura de 
um Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Iraque, na data abaixo, os Representantes 
das Partes Contratantes concordaram no seguinte: 

I. Com referência a tripulantes estrangeiros, operando os 
serviços convencionados, as empresas designadas brasileira e 
iraquiana submeterão às autoridades aeronáuticas brasileiras ou 
iraquianas, conforme o caso, uma lista completa, declarando nome, 
nacionalidade, função, tipo e número da licença e o nome da autori
dade que expediu tal licença. Exceto se houver qualquer notificação 
em contrário, da parte das autoridades brasileiras ou iraquianas, os 
tripulantes estarão habilitados a operar os serviços convencionados. 

2. Inicialmente, as empresas aéreas designadas por ambas as 
Partes Contratantes deverão ter o direito de operar, nas rotas espe
cificadas, um máximo de .:luas freqUências semanais, cm cada dirc
ção de vôo. Qualquer aumento da capacidade ou de freqUências deve
rá ser negociado pelas respectivas autoridades aeronáuticas. To
davia, as empresas aéreas designadas podem estabelecer ajustes em 
tais aumentos, que deverão ser submetidos às respectivas autori
dades acron:íuticas. 

3, Cada Parte Contratante concede à empresa aérea designada 
pela outra Parte Contratante o direito de transferir o excesso das re
ceitas sobre as despesas de acordo com as formalidades cambiais, em 
vigor no território de cada Parte Contratante, que deverá conceder 
os meios necessários a este objetivo, Estas transferências deverão ser 
feitas à tuxa do mercado cambial cm vigor, aplicável a estes tipos de 
pagamentos; sempre que o sistema de pagamentos entre as Partes 
Contratantes for regido por um acordo especial. tal acordo deverá 
ser aplicado. 

Pelo Governo da 
República Federativa do 
Brasil: 

Pelo Governo da 
República do Iraque: 

( ,]s Comis.<Ões de Relações Exteriores e de Tran.<portes, 
Com1mirarões e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- O Expediente lido 
vai i1 rnthlicaçiiu. (P:IUsu.) 

1\ Prcsidénciu comunicu que, nos termos do urt. 278, comhinudo 
~:um l1 ml. 15-l, § Jv, do Regimento Interno, determinou o urquiva
mcnto dn Projeto de Lei do Senado n'' 261, de 1976, ~o Sr. Scnndor 
Vas~:oncclus Türrcs, que inclui o Curso de Artes Gr:'!ncas dentre os 
ministrados pch1s Escolus Técnicus Federais. por ter recebido pare
cer cnntr(trio, quanto :10 mérito, da Comissrto n que foi distribuído, 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Através da Men
sagem n• 7H, de 1977, o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Senhor Doutor Guulter Godinho, Presidente do 
Trihunal de Justiça Militar do Estado de São PaUlo, para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militur, na vaga decorrente 
do falecimento do M'inistro Amarllio Lopes Salgado. 

Pura a uprcciacào da matéria, a Presidência convoca sessão 
cxtruordin{lriu u realizar-se hoje, às 18 hora~ e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre a mesa, pro
jetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretúrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1977 
Acrescenta parágrafo ao art. 774 do Decreto-lei n' 5.452, 

de 1• de maio de!943, passando a ser 1• o parágrofo único. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acresce~te-sc ao art. 774 do Decreto-lei n• 5.452, de 19 

de maio de 1943, o seguinte par:ígrafo segundo: 

"'* 2" A notilicução postal somente será considerada 
rc~ebiúa mediante prova n!.ls autos." 

Art. 2Y Passn a vigcr como primeiro o parágrafo único do art. 
774 do Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943. 

Art. 3• Esta Lei entra rio em vigor na data de sua publicação, 
n:vogad:.1s as disposições cm contrário. 

Justlficaçio 

Na Justiça do Trabalho as notificações são feitas pessoalmente 
ou por via postal. 

Em se tratando de notificação postal, criou-se a presunção jurls 
tantum de: seu rc~cbimcnto 48 horus após a sua expedição pelas Secrc
Larius Uos Tribunais Trabalhistas, consoante se infere do enunciado 
do Prcjulgado n• 16(69 do TST,ln verbls: 

"Presume-st: recebida u notilicação quart:nta c oito 
horas depois de sua regular expediç,iio. O seu não r~ccbi
mcnto ou u cntrt:ga :.tpós o decurso desse prazo constituem 
ônus de prova do destinat{lrio." 

Entrt:tanto, tal orit:ntação jurisprudencial não se afina com o 
te., to do art. 774 da CLT. que determina a fluência dos prazos depois 
do n:cehimcnto du notificação. ConseqUentemente, é indispensável 
ficar provado nos ;.lutos que u parte recebeu a notificação, pois, caso 
COntr(lrin, não podcrú haver flu~ncia do pr:IZO. 

E tul prova, consubstanciada na simples juntuda aos autos do 
":tviso-rccibo" cxpCdido pela agência postal, irá evitar um sem núme
ro de ;.111ul:.u;ões de processos nas instâncias supt.!riorcs, por falta de 
notilic:u;tto, uma vez que a p:1rt~.: pn:judicada, ao cabo de alguns 
meses, obtcri1 a dcclarução oncial de sua não notincação. 

Referidas anulw;õcs. além de ucarretmc:m pt.!rdas de tempo e de 
trtthulhu ~~ jú tão morosa Justiça do Trab:.llho, ocasionam sérios prc:
juízos fts partes litigantes. 

lkm por isso, ohjctivn a pr~.:scntc propositura colocar um para
deiro a essa situação, c:dgindo a provu nos autos do cl'ctivo recebi
mento da notific;tção postal, o que :tcarrc:tarú a revogação do PrejUI
g:~do n'' 16f69 por parte do TST, unu1 vez que a hipótese nele contem
plada não prevalecer(! contra expressa disposiçUu legal. 

Posto isto, submetemos a prescntc propositura à aprl.!ciacào dos 
nohrl!s p:lrl!s. 

S:~la d:~s Sessões, cm 12 de m:~io de 1977.- OrestesQuérclo. 

LEGISL,I(',JO CITADA 

DECRETO-LEI N'' 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolldoçõo du• Lei• ~o Trubalho. 

t\rt. 77~. Salvo disrm~il.:1'1o em c~mtr[Jr\o, os pra:o.~ previstos 
neste Titulo cont:un~sc, confnrlllc o c:Jso, u partir da data em que for 
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feita pl:s~oalmt:ntc, ou rccchida a notilicação, daquclu cm que ror 
ruhli~.:adn o cditalnn jornnl aliciai ou no que publicar o expediente 
da Justiça do Trabalho, ou, ainda, daquela cm que for ar.xudo o 
edital, na sede da Junta,.lllizo ou Tribunal. 

Par:·,~ral'n (lllieo. Tratando-se de notilicaçào postal, no caso 
de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, 
o Corn:io lkar:'lohri!!ado, sob pena de rcsponsabilidude do servidor, 
~I dcvnlvê-la lll) rrat.ll dc4R horas, ao Tribunul de origem. 

t\rt. 77S. Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com 
cxcllr..,frll dn dht do começo c incluSUo do dia do vencimento, c silo 
continUllS l: irrclcvúvcis, podendo, cntrt!lnnto, ser prorrogados pelo 
tempo estritamente necessário pelo Juiz do Tribunal, ou em virtude 
de força maior devidamente comprovada. 
... " ..................................................... . 

I ii Comissão de Constituição e Ju.uiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•SI, DE 1977 

Dispõe sobre critérios para a concessão de adicional de 
insalubridade nos trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Todo empregado cuja atividade seja caracterizada como 

isulubre, faz jus a um adicional salarial, correspondente ao grau de 
insalubridade, apurado consoante a legislação vigente, 

Art. 2• Considera-se insalubre, para os efeitos desta lei, as ativi
dudes que, por sua própria natureza, condições ou mí:todos de traba· 
lho, exponham o empregado a agentes lisicos, químicos ou biológi
cos nocivos, capazes de ocasio~ar doenças, c constem de quadros 
aprovados pela autoridade competente do Ministério do Trabalho. 

Art. Jo Para efdto do pagamento do adicional de que trata o 
artigo I o desta lei, são considerados os seguintes graus: 

1-grau I -insalubridade máxima; 
11- g'au 2- insalubridade média; 
III- sruu 3- insalubridade mínima. 
* I• A cada grau de insalubridade corresponderá a concessão de 

um adicional a ser calculado com base no salário efetivamente perce
bido pelo emprego, nu seguinte proporção: 

n) grau máximo- 40% (quarenta por cento); 
b) grau médio- 20% (vinte por cento); 
c) grau minimo- 10% (dez por cento), 
* 2• O adicional será reduzido ou eliminado, em caso de redu

ção ou desaparecimento da insalubridade, 
Art. 4• Havendo incidência de mais de um fator de insalubrida

de, para um mesmo empregado, prevalecerá o grau mais elevado, 
vedada a acumulação. 

Art. 5'' Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

Justlficnçiio 

Objetiva-se com a presente proposição conceder aos trabalhado
res o adicional de insalubridade já devidamente nxudo na legisinção 
especifica, com base no saU1rio cfetivamentc percebido e não como 
ocorre atualmente, calculado que i: na proporção do salário m!nimo 
de m;rior vulor vigente no País. 

1: que a situação vigente representa, a nosso ver, uma injustiça 
para boa parte dos empregados sujeitos u condições ambientais ad· 
versas de locais de trabalho, na medida em que iguala desiguais, isto 
é, concede o adicional de insalubridade indistintamente, diferencian· 
do, apenas, quanto a cada grau lixado, sem buscar qualquer outro 
rar:imctro de dircrenciaçào. 

Com efeito, se é certo que n rcmunernçào de um trnbalhndor 
varia, para mais ou para menos, em função da qualidade, nntiguidu
~c. responsahili~adc, etc., cm relação nos serviços que desempenha, 
como atribuir ~ID mais quulincado, uo mais técnico, ao mais 
n:!'lronsúvel, um adicional de insalubridade idêntico ao de outro 
trabalhador que nua detenha tais quulir.cações, se todos desempe
nham ~aws fun~·ões no mesmo ambiente'! Seria o mesmo que nivelar u 
dc!-iiguais. 

Ora, se o ucresc1mo salarial também pode ter o cnrãter de 
compensação pelo maior desgaste orgânico motivado pelas condi· 
çõcs adversas do trabalho executado, nada justifica seja o udiciónal 
de insalubridade calculado apenas sobre o salário m!nimo, pois 
como sabemos, determinados trabalhadores percebem salários maio
res cm função de maior preparo pror.ssionul, sendo o património pes· 
soai, representado pela mão-de-obra especializada, portanto, mais 
valioso c, conseqUentemente, o desgaste sofrido em razão do ambien
te de trabalho deve ser compensado com base na remuneração do 
trabalhador, a ser com o correr do tempo diminuída pelos efeitos da 
exposição de agentes nocivos. 

Doutra parte, a presente proposição, se aprovada, virá minorar, 
quem sabe resolver a situação vigente de uniformidade de 
entendimento existente nos Tribunais, especialmente no Tribunal 
Superior do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal, no que diz 
respeito à matéria, já que as controvérsias estariam na ausência de 
expressa determinação legal. Assim, o projeto sob exame visa elimi· 
nar hesitações, estabelecendo de forma induvidosa que o adicional 
de insalubridade deve ser calculado com base no salário efetivamente 
percebido pelo empregado. 

Desta forma, não mais se justir.ca que o adicional de insalubri
dade seja calculado sobre o salário-mínimo legal. Importa que se ra
tir.que através de um texto de lei, como propõe o presente projeto, o 
que não poucos decisórios de nossos Tribunais já vêm consagrando, 
isto é:, que o adicional seja calculado com base no salário efetivamen· 
te percebido pelo empregado, por se tratar de uma compensação no 
risco a que está sujeito quando presta serviços em ambiente nocivo à 
saúde. 

Ali{IS, sobre a matéria, convém destacar, pelo menos, um acor
dão do Egrí:gio Tribunal Superior do Trabalho, a titulo ilustrativo. 
Ei-lo: 

"Adicional- incidência sobre o salário do marítimo. O 
Adicional-insalubridade devido ao tripulante de embarcação 
da EN ASA incide sobre a soldada-base, típico salário profissio
nal, cabendo seu pagamento sem soluçilo de continuidade, 
enquanto perdurarem as condições desfavoráveis do ambien
te de trabalho, com a repercussão de direito sobre as demais 
parcelus." 
(Ac. 2• T- 848/75 - Rei. Min. Barata Silva - ln Revista 
do TST- pág. 322). 

Em nosso entendimento essa linha de pensamento deve prevale· 
cer, quer se considere o problema da insalubridade predominante· 
mente médico, quer seja ele julgado mais de ordem jurídica. Somos 
dos que entendem que este adicional não i:, a rigor, salário, mas 
representa tão-somente uma espécie de penalidade imposta ao 
empregador, na medida em que expõe o empregado a ambiente de 
trabalho carre~ado de insalubridade e capuz de ser alterado, para 
que o trabalhador possa ter sua saúde resguardada. 

Desta forma, o presente projeto de lei representa uma tomada 
de posição a mnis em favor do hipossuf'icic:nte, nu medida cm que 
l:luscô!. para o direito luborul norma protecionista e equitativa no 
que diz respeito à situação ambiental de trabalho, que, a nosso juizo, 
deve ser a mais saudável passivei, mas quando isso não ror passivei, 
que se dê ao empregado, pelo menos temporariamente, um justo 
adicional, pel:ts condições adversas ambientais de trabalho. 

Saiu das Scssiles, 12 de maio de 1977.- Nelson Carneiro. 

,],, C'omissrie.< de C'on.rtituiçiio e Justiça, de Legislaçiio So· 
cial t' de Finanças. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre u mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I '·Secretário. 

t, lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 12 I, DE 1977 

Nos termos do urt. 282 do Regimento Interno requeiro que o 
Projeto de Lei da Ctimaru nY 2H, de 1977, scju unexudo nos Projetes 

' 
' " ' 
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de Lei do Senado n•s 27, 40, 45, 83, de 1974; 78, 177, 249, 272, de 
1975; 29, 37, 48,74 e 76, de 1976, que já tramitam em conjunto, 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1977. - Accloly Filho, Vice· 
Presidente, cm exercfcio, da Comissão dO" Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O requerimento 
lido ser(t incluído cm Ordem do Diu oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, !•-Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 122, DE 1977 

Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro trans· 
criçào nos 1\nais do Senado da Conferência pronunciada pelo Padre 
José Vasconcollos, Presidc'ltte do Conselho Federal de Educação, na 
Comissão de Educação c Cuitut~ do Senado Federal, no dia 12 de 
maio de 1977, às lO horas. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1977. -João Calmon, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - O requerimento 
lido será encaminhado ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, destinada à 
votação do Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1977, e apre· 
ciação dos Projetas de Decreto Legislativo n•s 37 c 38, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBlM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Memoráveis orações foram pronunciadas, nesta Casa, depois 
das emendas constitucionais que, à revelia do Congresso, foram 
baixadas por quem tudo pode. O sentimento que dominou muitos 
dos nossos companheiros em face desses atas foi de cansaço c 
desalento, quando menos no seio do povo que me constituiu ser 
representante no Congresso, o povo fluminense. 

Afinal, o que tínhamos nós, do MDB, para oferecer aos nossos 
companheiros de luta, depois dos golpes que o Governo revolucioná· 
rio desfechou contra a Oposição brasileira? Valeria a pena, rcalmen· 
te, prosseguir nessa dura batalha cm que nos engajamos, desde que 
surgiu o MDB, para cumprir integralmente os nossos mandatos até o 
amargo fim, quando os horizontes se fechavam c já não se entrevia 
a menor possibilidade de chegarmos ao governo, cm alguns Estados' 
quando menos. pela via reta c limpa do voto popular? 

Entretanto, nas noites mais escuras, resta sempre uma certeza: é 
no seio das trevas que se prepara o raiar da manhã. 

O razoável, súbio ou pelo menos sensato, seria o prosscguimen· 
to, custasse o que custasse, da politica de distensão. Esta, porém, 
afigurá-se hoje tão distante, que soa ingénuo, extemporâneo c talvez 
de gosto duvidoso relembrar o alento, generoso, construtivo, c 
alvissareiro, das esperanças com que nos acenava o atual Presidente 
da República nos ai bares de seu governo, 

Mas u distensão, continuo a pensar assim, Sr. Presidente, seria o 
caminho certo, a estrada real que se bloqueou ante as primeiras 
dificuldades encontradas, que seriam normais pura um governo 
formado na politica c por politicas, mas surgem a( como obstáculos 
intransponíveis para quem queira governar acima ou à margem da 
polltica. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Eu faria diante do 
discurso de V, Ex• uma pergunta: as reformas editadas pelo poder 
revolucionúrio impedirão que figuras altamente capazes atinjam, 
através das eleições, quer pelo processo dircto, quer pela forma 
indireta, os Executivos c os Legislutivos nacionais? B a pergunta que 

faço a V, Ex•, complementando que se justificaria uma critica se se 
tivesse suprimido o processo eleitoral. A vontade do povo será apura· 
da, c de maneira plena e profundamente identificada com o sistema 
democrático de eleições, que se constitui regra geral no mundo. Eu 
só posso compreender o pronunciamento de V. Ex• como uma 
cortesia aos seus companheiros que resolveram espargir todas as 
vozes do seu pessimismo e, dara venta, falando por um Brasil 
pequeno em confronto com um Brasil grande, que se moderniza, que 
progride e vem sendo objcto do conceito internacional cm termos de 
potência emergente. E concluindo o meu aparte e tendo cm vista a 
situaçiio espccialissimn do Rio de Janeiro, compreendo que os 
seus companheiros talvez tenham direito no pranto, mas um pranto, 
também, sem razão de ser, porque cm eleições diretas eles seriam 
batidos pela vontade popular. Mas, no caso particular do Rio de 
Janeiro, V, Ex• não deve usar o pranto, embora a gente compreenda 
uma lagrimazinha furtiva, dessa que desce de uma maneira muito 
ténue c logo desaparece c seca no calor do chão ou até da gravata, 
talvez nem chegue no chão. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço ao nobre 
Líder da Maioria o aparte que desferiu, mas, na realidade, digo que 
meus companheiros de Partido, que se viram privados de galgarem o 
poder nos Estados cm que tudo indicava obteriam a maioria dos vo· 
tos numa eleição dircta, esses companheiros não merecem ser 
propriamente lamentados. O que é lamentável ê justamente a 
solução que se encontrou para um ~roblcma de logística, vamos 
dizer assim, do Governo Rcvoiucionllrio, considerando que as suas 
munições não eram suficientes para uma batalha campal cm grandes 
Estados da Federação, onde haveríamos, sem dúvida, de conquistar 
o poder, c quando tudo indicava isso, esse Governo resolveu adotar 
uma solução capciosa. Isso é que é lamentável. Os nossos companhci· 
ros estão onde estávamos. B natural que cu encontre, em contato 
com o meu eleitorado no Estado do Rio de Janeiro, uma grande dose 
de desalento c de frustração, porque nós, fluminenses, que pertence· 
mos ao MDB, queremos a grandeza do nosso Partido; nós sustenta· 
mos um Partido que é o mesmo que sustenta os nossos companheiros 
em todos os demais Estados da Federação. E a prova é de que V. Ex• 
sempre encontrou-me aqui nesta tribuna, cm quaisquer dos Govcr· 
nos formados pela Oposição no meu Estado, quer no Governo do Sr. 
Negrão de Lima, quer no Governo do Sr. Chagas Freitas, batendo· 
me cxatamcntc pelas teses pelas quais aqui me bato c que silo forma· 
das por princípios que não abandonaremos, em nenhuma hipótese, c 
nenhum de nós do MDB do Estado do Rio de Janeiro jamais 
abandonará. 

Neste momento, o que acho fundamental não é que choremos 
sobre as ruínas provocadas ou causadas pelo verdadeiro petardo que · 
caiu sobre a posição do MDB no País, mas que aproveitemos essas 
pedras para, cntilo, reconstruir o nosso edifício, para reconstituir o 
Partido da Oposição cm todos os Estados, não apenas no Estado do 
Rio de Janeiro, mas nos Estados de Goiás, Minas Gerais c Rio 
Grande do Sul, em que poderia ter governo; no Estado de São Paulo, 
onde o Governo estava praticamente cm nossas mãos, segundo infor· 
mações que nos chegavam. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- B muita pretensão. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB-GO)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Tem a palavra o 
nosso eminente companheiro de Bancada, Senador Lázaro Bnrboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Eminente Se· 
nadar Danton Jobim, V. Ex•, como todos que se assentam na Dan· 
cada do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro, é um democrata por 
convicção c não por oportunidade. Disso V. Ex• tem dado provas so· 
bejas nesta Casa c fora dela. Na Imprensa, por exemplo, tem-se 
pontificado como batalhador incansâvcl cm prol das liberdades 
democrâtlcas. E de se lamentar, Senador Danton Jobim, entenda o 
Líder do Governo que, depois dessa bomba atómica que explodiu 
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sobre o Bra!ii, ainda haja condições de se apurar a vontade do povo 
em eleições. Disse o Líder do Governo que, se houve.sse eleições di· 
retas, o MDB seria batido, inclusive no Estado de V. Ex•. Mas eu 
pcrgun10: quem tem medo do povo, nobre Senador Danton Job1m? 
Seremos nós, da Oposição, que lutamos dias e noites, anos a fio, para 
que o povo brasileiro possa efetivamente votar, possa efetivamente 
conslruir st:us governos, ou será o governo que a cada dia, nesse 
compusso c descompasso que marca as contradições do regime que 
ai cstú, marginalizando o povo do·proccsso eleitoral? Finalizou o 
Lider do Governo, dizendo, que V. Ex• encara o Brasil como um 
Brasil pequeM. Não Excelência. Lamentavelmente, apequenaram o 
Br:tsil, porqUe marginalizaram o seu povo. V. Ex•, nesta tarde, 
como sempre o fez, pronuncia uma peça vigorosa, que i: também de 
lamento, porque lamentando está todo o Brasil; mas V. Ex•, de par 
com esse lamento, traz uma palavra positiva, de coragem, de con
liança no porvir, embora os céus sejam negros, com a certeza de que 
esta Nação de li O milhões de habitantes hú de conseguir, no momen· 
to histórico, voltar a ser participe do processo político nacional, e há 
de ser a expressão legítimu da constituição dos governos. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• me permite 
um aparte, para formar o contraditório? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Tratando-se apenas 
de um esclarecimento do eminente Líder, solicito ao nobre Senador 
Benjamim Farah aguarde a oportunidade do aparte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O eminente Senador 
do Rio de Janeiro nos fará a gentileza de agurdar, porque V. Ex• foi 
aparteado por um companheiro seu. Então, desejo formar aqui, ligei· 
ramente, uma poli:mica triangular. Minha pergunta, Senador 
Danton Jobim, ficou sem resposta. Primeiro, não vamos ter eleições 
no Pais? Segundo, as futuras eleições não conduzirão aos Executivos 
e aos Legislativos valores locais, valores regionais e valores 
nacionais, para servir ao interesse popular e à democracia? Esta i: a 
pergunta. No mais, quis estabelecer uma diferença, a diferença de re
clamações. Enquanto alguns do MDB desenvolvem um pranto co
pioso, V. Ex• nos oferece uma lágrima bem discreta. isso nos agrada. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- V. Ex• estâ ouvindo 
apenas o inicio, o vestibular do meu discurso, segundo expressão tão 
ao gosto do nobre colega. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Voltando propriamen· 
te à intervenção do nobre Senador Lâzaro Barboza, cuja conduta 
nesta Casa nos encanta, pelo seu espirita público, pelo seu senti· 
menta de companheirismo, pelo seu desejo sincero de colaborar para 
que o Pais prossiga na conquista do aumento do seu percentual 
democrlnico, devo dizer que S. Ex• não tem ... 

O Sr. Llizaro Barboza (MDB - GO) - Democracia que se 
mede por percentagem ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... S. Ex• não i: bom in
formante, pelo menos para mim, em matéria de potencialidades elei· 
torais do MDB, porque em 1976, numa curiosidade natural, rcnli· 
zando uma pesquisa de caráter ecumi:nico, isto é, perguntando a lide· 
rcs estaduais da ARENA e do MDB sobre as possibilidades, sobre as 
perspectivas, sobre os futuros resultados eleitorais, indaguei a S. Ex• 
quem ganharia as eleições municipais em Goiás. A resposta foi ime· 
dia tu: "0 MDB disparadamente; furemos mais de 200 municípios". 
Então, jil que cm matéria eleitoral o Sr. Senador Lázaro Burboza re· 
solveu ser o i.ISscssor do orador, peço que V. Ex• tenha multo cui
dado com essas informuções. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Antes de tudo, devo 
dizer a V. Ex•, eminente Llder, que não teria tempo de dar resposta 
cabal ao seu apartt! neste passo t!m que formula uma pergunta con-

creta: se entendo que as eleições indiretas não silo eleições. Em 
resumo, é isto. 

,Como não há tempo para uma longa digressão, devo esclarecer, 
desde logo, que não i: preciso ser um grande constitucionalista para 
suber que as eleições indiretas tumbi:m são eleições, mas são próprias 
de determinados sistemas constitucionais, como, por exemplo, o par
lamentarista. 

Quando De Gaulle assumiu poderes excepcionais na França, 
quis fazé-lo legitimamente. Propôs, desde logo, a transformação da 
eleição de Presidente da República de indireta em dircta. De Gaulle 
achou que precisava do banho lustral, das urnas populares, para 
obter os poderes amplos para o Chefe do Executivo. 

!';muito importante a diferença entre o voto direto e o voto indi
reto. Aquele não tem menor legitimidade que este, mas i: mais 
genuino como expressão da vontade do povo. 

Concedo agora o aparte ao meu eminente colega Benjamim 
Furuh, ousundo pedir apenas a S. Ex• que seja o mais breve possível, 
porquanto tenho pouco tempo para concluir meu discurso. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Vou ser breve, e me 
basearei no aparte do nobre Senador Eurico Rezende. S. Ex•, 
naquele tom irânico e poético, falou sobre aquela lágrima furtiva. 
Pergunto a V. Ex•: será que somente o MDB é que derrama essa lá· 
grima furtiva? Por acaso a ARENA não vai derramá-la também? V e· 
jamos o caso da eleição índireta de Senadores. Antes era um 
candiduto para uma vaga. Para essa vaga vão aparecer, no mínimo, 
12 candidatos, quase todos da ARENA -é claro- porque, em 
quase lodo o Brasil, é a ARENA quem vai fazer o candidato 
indireto. Tenho a impressão de que somente do Rio de Janeiro sairá 
um representante emedebista pelo voto indíreto. A ARENA fará os 
restantes. Se se apresentarem 12, certamente li vão derramar a 
lágrima furtiva. Depois no segundo aparte, o nobre Llder do Gover
no disse que V. Ex• tem um Assessor, no nobre Senador Lâzaro 
Barboza, c imediatamente contestou a capacidade informativa de 
nosso colega de Goiás. De modo que não sabemos se o nobre 
Senador Eurico Rezende quer colaborar com o orador, que está 
proferindo um discurso coerente e corajoso, ou se S. Ex• quer 
apenas colocar umas pedras no caminho. Se for esta última hipótese, 
S. Ex• perde tempo, porque está diante de um parlamentar que 
possui grande traquejo, de imprensa e de tribuna. Nobre Senador 
Dant9n Jobim, seu discurso i: coerente e oportuno. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado, 
Senador Benjamim Farah, pela sua generosa contribuição ao meu 
modesto discurso. 

Sr. Presidente, faço questão de dizer, neste breve pronuncia
mento, que a Oposição prestigiou, o quanto pôde, a politica da dis· 
tensão, que hoje, evidentemente, i: uma pâgina virada no livro do 
Governo. 

Nm.so ruciocinio era simples: se a tempestade se avizinhava, no 
bojo de uma, crise que não podia ser tratada cirurgicamente, pois ra· 
dicava em fatores que escnpav.nm, em boa parte, ao controle do 
Governo, a terupêutica indicada seria propor a união do País em to r· 
no de dirctrizes econâmicas e politicas que se arrimassem no consen
so geral. Entrariam os partidos, os grupos empresariais, os trabalha· 
dores, a igreja, a Universidade nesse somatório de energias, nesse 
mutiri<o, para erguer o Puís acima das terríveis dificuldades que 
virium li1talmcnte c só não viam os ~cgos que nüo queriam ver. 

Exigiria isso reformas profundas'! Talvez. Talvez uma revolução 
dentro da Revolução, para que csta.superassc o estúgio repressivo de 
que junwis se libertou e retomasse o cumprimt!nto das promessas 
com que procuroujustificur-se e legitimar-se em 1964. 

Mais uma vez u Oposição, utruvt:s de suas vozes mais uutori
zudas. SI! mostrou di!ipostu u colaborar sem colaboracionismo, n 
coo!Jerur sem udesismo u entender-se com os homens no poder sem 
reivindicar posições para si, mus com o fim exclusivo de ampliar pers
pectivas pura todos, de rasgar um caminho pura a normalidude 
dcmocrútica, de nhrir uma snfdu puru u crise das instituições e, ao 
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mc~.j.;,, l•~:·.1po, prevenir ns conseqUências ou desdobramentos ratais 
da cr~o.o v:,>nômico-financeira que nos batia às portas e que só não 
enxergavam os esplritos fascinados pelo engodo, pela falâcia do 
•• Milagre Brasileiro". 

O Sr. LiZiro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O Slt. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Milagre rc'ponsitvel 
por um tüstcma financeiro que teimamos cm manter c que já rendeu 
142 intervenções em conglomerados privados, num montante ainda 
mal calculado, com a intervenção de anteontem, ·;~1 !O bilhões de 
cruzeiros. 

O controle politico, através do Congrc":o, serin salutar neste 
particular. Quem ousar6, porém, propô-io ao Govcrno1 Quem 
quebraria o gelo que se acumulou entre os tecnocratas, que agem na 
sombra, e os politicas, que agem abertamente no Congresso? 

Tudo isso, porém Sr. Presidente, vai chegando ao conhecimento 
da Nação e já está exigindo corretivos. 

O tempo nos cobrirá de razão, não tenham a menor dúvida, pois 
a extinção da cabine indevassãvel e do voto secreto nilo cabe 
dentro de um novo pacote de medidas revolucionárias. 

Por que, pois, havemos de desesperar? 
O eminente Senador Paulo Brossard, encerrando a série de seus 

três amar(ssimos, mas eloqUentes discursos sobre o elenco de medi· 
das discricionárias que sacudiu a Nação, não se mostrou, afinal, 
desesperado quando disse confiar no futuro, acrescentando que "um 
dia isso há de passar, chegarâ um dia em que tudo isso será refeito". 

O que os militantes do MDB têm a fazer é segurar as pontas, 
como diz o povo, para aliviar o sufoco dos que se atordoaram com o 
golpe e lançam os olhos para a Oposição. O que não pode é semear o 
desalento. 

Numa palavra, o que nos cumpre é reforçar a fi: do nosso povo 
no destino da democracia brasileira, como procura fazer, dando um 
notãvel exemplo, nesta hora, um modesto prefeito do interior de Silo 
Paulo, o prefeito cmcdcbista de Piracicaba. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Poneila. Fazendo soar a cam· 
painhn.)- V. Ex• dispõe de cinco minutos para concluir o seu dis· 
curso. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concluirei, Sr. Presi· 
dente. 

Dever dos que foram eleitos pela legenda da Oposição é reconsti· 
tuir a solidez da estrutura partidáiia onde ela se tiver (Ompido; é . 
aglutinar forças c ni!o dispersâ·las; é abrir as portas do Panid<> a 
quem tenha liderança popular, como no caso do Rio de Janeiro. 

Já que falamos do Rio de Janeiro, observemos que ali faremos o 
governador pela eleição indireta. As nossas bases partidãrias estilo 
cansadas de dissensões, que nada constroem, e estuo· dispostas a 
resolver seus problemas em casa. 

Que deploram as nossas bases nesta hora? Lamentam apenas, 
Srs. Senadores, que o pleito nilo seja dircto - diria melhor, ainda, se 
dissesse que hú verdadeira indignação ante esse fato- porque vence· 
riam o pleito, c por larga margem, nas urnas do povo, como já prova· 
ram nns eleições que lã se feriram, no Rio c no Grande Rio. Elas 
conquistaram o direito de ter, mesmo pela via oblfqua, o governo 
estadual, c isso legitimamente, cm sucessivas batalhas c triunfos 
sucessivos, cm que sua invencibilidade ficou reiteradamente dcmons· 
trnda. 

No nosso Estado, onde o nosso Partido tem condições folgadas 
de vitória, renunciar ao poder, para o MDB, seria entrcgú-lo à 
ARENA, ou seja, a mais do que uma enorme parvoicc, seria uma 
traição aos companheiros que vi:m sofrendo o jugo do facciosismo 
oficial sob o interinato da fusão. Anima-os u espcrunça de dias 
melhores pura o nosso Partido c parn o nosso Estado, como ucontc· 
ccu nos dois fecundos governos que arruncnram das urnas a cansa· 
gruçilo esmugudora do voto da Oposiçilo, o do Sr. Negrão de Lima e 
do Sr. Chugus Freitus. 

........_ __ _ 

Nosso dever é dar a batalha onde c como esta se apresente. Sere· 
mos nós, porventura, quem escolhe o terreno? 

O nosso MDB vai unir-se, temos a certeza, para dar ao Estado, 
no quadro politico nacional, a posição que ele merece pelo seu peso 
politico especifico e pela inabalável fidelidade da grande maioria de 
seu povo à bandeira dcmocrâtica da Oposição. 

E graças a essa fidelidade que gozamos, hoje, o privilégio -
triste privilégio, aliâs - de sermos a única região emcdebista a ter 
esmagadora muioria na Assembléia Lcgtslativa c a contar, ao mesmo 
tempo, com postos tão numerosos nas Câmaras Municipais, a ponto 
de, no colégio especial ampliado, termos assegurado nítida vantagem 
sobre a fucção arcnista. 

De qualquer modo, o imponantc é que, no Rio, não conti· 
nucmos a ser a casa dividida c marchemos de passo certo com nossos 
irmãos dos Estados. E, ni!o duvidemos: com o MDB unido, a vitória 
é certa cm 1978. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira- Jarbas Passarinho - Mauro Bencvides
Virgílio Tâvora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jcssé 
Freire- Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo 
Guerra - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Vasconcelos Torres- Saldanha Dcrzi- Mattos Lei!o- Evelâsio 
Vieira- Lenoir Vargas...:. Daniel Kriegcr- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Nilo hã mais 
oradores inscritos para a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Matéria em Reclme de Urgência 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1975 

(Tramitando cm conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n•s 90 e 310, de 1976) 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 84, de 1975, do Senhor Senador Agenor Maria, 
que dá nova rcdação ao art. 7• da Lei n• 4.266, de 3 de outu
bro de 1963, 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constitui· 
ção c Justiça, de Legislação Social, de Economia c de 
Finanças.) 

Solicito ao nobre Senador Heitor Dias o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. SENADOR HEITOR Dl/cS (ARENt\ - BA. Para 
emitir parecer)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame retorna à apreciação costa Comissão, cm 
decorrência do apensamcnto dos Projetas n•s SO c 310, ambos de 
1976, dispondo sobre matéria assemelhada. 

Tratam as proposições, em slntcse, de regular o percentual do 
salârio·famriia concedido aos trabalhadores, na forma da Lei n• 
4.266,dc 1963. 

Os Projetes n•s. 90 c 310, de 1976, que estabelecem a elevação 
duquelc percentual, de 5% (cinco por cento) p,ura 10% (dez por 
cento), sobre o valor do salário mfnimo, modilicundo assim o que 
dispõe o art. 47 da Consolidação das Leis dn Previdência Social (que 
alterou o art. 2• da Lei n• 4.266/63), suo, inconstitucionais, pois 
contrariam o preceito do art. 165, parágrafo único, da Carta Magna, 
que vcdu a criação, majoração ou extensão dos beneficies compre· 
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cndidos nn previdência social, sem que seja indicada "a cor
respondente fonte de custeio total". 

A propósito, aliâs, vale assinalar que as referências a eventuais 
superavlts na conta do antigo "Fundo de Compensação do Salário
Famflin" não podem ser apreciadas, uma vez que esse Fundo foi 
extinto pelo art. 19 da Lei n• 5.890, de 8 dé: junho de 1973, passando 
o encargo desse ânus à Previdência Social. 

De outra parte, o Projeto n• 84, de 1975, de autoria do ilustre 
Senador Agenor Maria, que mereceu anterior Parecer favorável do · 
ilustre Relator nesta Comissuo, Senador José Sarncy, pretende 
estabelecer que o valor das cotas referente ao salário mínimo seja 
fixado bienalmente "c tcrâ variaçiio inversamente proporcional à 
remuneração auferida pelo Trabalhador". 

Ocorre que a proposição baseia-se, como as demais, em 
supostos .wperavlts de um instituto que não existe mais, o do Fundo 
de Compensação do Salârio-Famílin, desconhecendo por isso a 
existência da lei nova (Lei n• 5.890/73), a que se acve somar a lei 
consolidada através do Decreto n• 77.077, de 24 de janeiro de 1976, 
evidentemente posterior à apresentação do Projeto, c que regulamen
ta, entre outras, a de n• 4.266/63, objcto do esforço legislativo do 
Senhor Senador Agcnor Maria c dos demais autores que o seguiram 
cm pleitos visando objctivos idênticos, ou seja, a reavaliação dos 
tetas do salário-famflia. 

Diante do exposto, entendemos que os Projetes ora npensados 
não satisfazem, no caso dos de n•s 90 c 310, de 1976, ao preceito 
constitucional emanado do art. 165, parágrafo único, da Lei Maior, 
c, quanto ao de n• 84, de 1975, no pressuposto de juridicidadc que 
subordinaria a pretensão às normas vigentes que regulam a matéria, 
ou seja, ao fato de que a despesa com o salário-família dos trabalha
dores não mais se origina do extinto Fundo de Compensação, corrcn· 
do agora à conta do sistema previdenciúrio. 

Por tais motivos, Sr. Presidente, somos pela rejeição do projeto, 

O SR. PRESIDESTE (Pctrõnio Portelln) -O Parecer da 
douta Comissão de Constituição c Justiça, que vem de ser proferido 
pelo ilustre Senador Heitor Dias, conclui pela injuridicidndc do Pro
jeto de n• 84 c pela inconstitucionalidade dos Projetes n•s 90 e 310, 
que tramitam cm conjunto. 

Passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1975. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Sr, Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Concc 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: 

A alcgaçilo de que o projeto é inconstitucional ou injurídica 
porque se refere ao Fundo de Compensação do Salário-Famflia que, 
por força de lei, foi extinto há aproximadamente dois anos, não pode 
prevalecer. O problema não é o da rubrica; é o da existência ou não 
deste saldo. E o saldo existe. Há mais de dois bilhões de cruzeiros, 
pagos pelas empresas, pura o salário-famflia dos trabalhadores. 

Esta contribuiçilo está contabilizada. Ela pertence, é certo, hoje, 
à arrccadaçilo geral do INPS c pode ter diversas destinações, mas a 
existência do recurso é patente, Consta dos autos documentação 
sobre esta matéria, fl incqulvoca a situação de fato; as empresas 
pagam, todos os meses, 4% da sua folha de salários para um fundo 
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comum para o pagamento do salârio·famflia. Este é um fato incon
testável. 

Segundo futo: esta conta apresenta um saldo que, até as últimas 
informações constantes do processo cm que corre o projeto, ultra· 
passam n dois bilhões de cruzeiros. Portanto, nilo se faça a alegação 
de que este fundo foi extinto por lei. A cxtinçilo significou que ele 
não tem mais essa destinação vinculada, mas n verba está ali. 

Quero acrescentar, Sr. Presidente, lembrando apenas àqueles 
que talvez se tenham esquecido, que o próprio Ministro da Pre
vidência Social compareceu aqui no Senado, no Auditório Milton 
Campos, há aproximadamente um ano ou um ano c meio, fez uma 
ampla exposição sobre a Previdência, c, interrogado sobre esse 
assunto por nós, declarou que realmente o saldo existe c que era 
pensamento do Governo elevar de 5 para 10% do salârio mínimo a 
quota do salário-família para os trabalhadores de menor renda. ~ 
precisamente este o sentido dos três projetas aqui apresentados. 

O do Senador Agenor Maria tem ainda uma característica mais 
ampla; ele não chega a fixar o quantum, Diz: "havendo saldo, ele 
deve reverter no aumento de uma contribuição para o salário·famnia 
do trabalhador brasileiro". E acrescenta: "numa porcentagem que 
deve ser inversamente proporcional no salário do empregado". 

Como alegar injuridicidadc, inconstitucionalidade, numa me· 
didn que se refere a saldo eventual? E o saldo existe. A invocação da 
lei, aqui, soa como Pilatos no Credo; não tem nada a ver com a rnaté· 
ria. A lei diz que é preciso que haja recursos, pois o Projeto Agcnor 
Mana acclarn que este é o pressuposto: "havendo saldo, ele scrâ 
distribuído numa proporção inversamente relativa aos salârios per• 
cebidos pelos trabalhadores". O Ministro vem ao Senado, reeonhece 
n justiça da providência c informa que o Governo pretende adotar a 
medida. Nós, evidentemente, não podemos recusar três projeto&, 
muitos dos quais já com pareceres favoráveis da própria CollliSfão 
de Constituição c Justiça. No Projeto Agcnor Maria hâ um parecer 
unânime da Comissão de Constituição c Justiça favorâvcl à sua juri· 
dicidnde c constitucionalidade. 

Neste sentido, Sr. Presidente, faço um apelo à nobre Maioria, 
para que não se arquive, pela recusa, um projeto dessa importância, 
principalmente neste momento, cm que o Governo declara que fez o 
máximo para aumentar o salário minimo c conseguiu clcvâ-lo até um 
mil c cem cruzeiros, nn sua cota máxima. Mas, ele mesmo reconhece 
que isto é insuficiente. 

Pois bem, para ajudar uma solução de justiça social, lembra-se, 
agora, que para os trabalhadores que tenham maiores encargos de 
família, que são os mais necessitados, é passivei aumentar a sua 
remuneração sem nenhum carátcr inflacionário, sem se criar nenhu
ma tnxn, nenhuma contribuição, nenhum tributo; apenas aplicando, 
nesta destinação, o saldo desse Fundo de Compensação para o qual 
as empresas já contribuem. 

Essa importância está entrando para a cai~a comum da Prc· 
vidência Social que, confcssadamcntc, é supcravitluia. O máximo 
que poderíamos fazer, Sr. Presidente- c neste sentido cu consulto a 
nobre Maioria- seria dirigirmos ao Sr. Ministro da Previdência So
cial um pedido de esclarecimento sobre esta matéria: existe ou não 
existe este saldo? .e ou não verdade que o Governo pretende, como 
disse S. Ex•, ndotar medida semelhante? Quem sabe se se pode fazer 
uma sugestão diferente daquelas três aqui formalizadas nos projetes 
do Senador Agcnor Maria, do Senador Nelson Carneiro ou no de 
nossa iniciativa, Mas, não se deve arquivar a matéria, desapontar os 
trubnlhndorcs brasileiros, que esperam receber aquilo que é paso 
pura as empresas com essa destinação. 

Quando se criou o Fundo de Compensação do Salário-Famma, 
estabeleceu-se, expressamente, que a cotu de 5% era provisória. Ela 
deveria ser revista de acordo com os resultados. Fui o autor do 
projeto. O projeto foi apresentado com uma cautela: cm lugar de 
conceder mais paru depois reduzir, começou concedendo menos para 
depois ir ampliando, de acordo com us possibilidades. 

As possibilidades existem; a lei recomenda; a justiça social 
indica ser este o caminho pura atender u 14 ou 15 milhões de tra· 
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baihudorcs, os mais pobres c necessitados, os que ganham até 2 ou 5 
salários mínimos, para receberem cem cruzeiros por mês, de adi
cional por encargos de famllin. t: uma medida de rigorosnjustiça 
distributiva, está na linha das dcclarnçõcs constantes da Mensagem 
Presidencial c da palavra expressa do Sr. Ministro da Previdência So· 
cial, em sessão oficial realizada perante este Congresso, 

Com estas considerações, formulo à Liderança da Maioria um 
apelo no sentido de que, no invés de recusar, como se pretende, três 
projetas do maior interesse social, se faça uma consulta, um rcquc· 
rimento de informações ao Sr. Ministro da Previdência Social, para 
informar se existe ou não saldo nessa conta. E se existe da parte do 
Governo alguma sugestão diferente para atender a este objctivo, que 
é dar uma contribuição razoável, pequena ainda, mas que pode 
, concorrer para aliviar as duras situações cm que se encontram os trn· 
balhadores de menor salário no Brasil, hoje. 

f: o apelo que fazemos à Liderança da Maioria. (Muito bem!) 

O Sr. Heitor Dla1 (ARENA - BA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias, para encaminhar a votação. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, eu não discuto o valor, a importância do projeto 
ou dos projetas, apenas, como membro da Comissão de Constitui· 
ção c Justiça, eu teria que cingir-me no aspecto constitucional c jurf· 
dica. 

O projeto se baseia no Fundo de Compensação do Salário-Fami· 
lia. Se esse fundo já não existe, o projeto niio pode prevalecer. 
Admitindo-se que haja um saldo, um superav/r, esse superav/1 está 
absorvido pelo sistema prcvidcnciário, o que vale dizer, este mon· 
tante está dividido com as várias rubricas do sistema. 

Mas, Sr. Presidente, não há de ser por tal motivo que se vã criar 
este óbice à pretensão do ilustre representante da Minoria. Se for 
para uma consulta ao Ministério, para esclarecer o assunto c 
encontrar o bom caminho, a Liderança nada tem que opor à prctcn· 
são do ilustre representante da Minoria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Agcnor Maria. · 

O SR. ACENOR MARIA (MDB - RN. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Agradeço a deferência do ilustre Lfder da Maioria, cm rcconhe· 
cendo a profundidade da matéria e as possibilidades sociais do nlcnn· 
ce que a mesma tem em aguardar o pronunciamento do Sr. Ministro 
da Previdência Social. 

Muito agradecido a V, Ex• (Muito bem!) 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI) -Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senudor Hclvidio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a 
votação, pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisilo do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No exume em conjunto dos vários projetas, regimentalmente, o 
Relator teriu que dar preferência à proposição do nobre Senador 
Agcnor Maria, c a proposiçi\o de S, Ex• pretende modificar o 
dispositivo mual, o urt. n"' 7, dundo-lhe, como é nuturul, umu redu· 
çi\o diferente, com objetivos, tumbí:m, que nilo suo aqueles que estilo 
lixudos nu lei cm vi~ o r. 

Na justificativa do seu projeto de lei, o Senador Agcnor Maria 
afirma: 

"Nos primeiros anos de aplicação desse diploma legal 
houve perfeito cquilfbrio entre a receita c a despesa do Fundo 
de Compensação do Salário-Famflia que passou, cm scgutda, 
a apresentar elevados superavlts, 

Diante disso, a taxa de custeio, inicialmente, como 
vimos, de 5%, foi sucessivamente reduzida até que hoje, após 
a Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974, é de apenas 4%, 
embora continue a apresentar •.-nhl." 

Examinado na Comissão de Constituição c Justiça, o parecer 
concluiu pela inconstitucionalidade da matéria, pelas razões jâ 
cxtcrnadas pelo eminente Senador Heitor Dias, baseadas cm que, 
com a integração ao INPS, esses recursos participam do universo da 
comunidade financeira daquele órgão. E o nobre eminente Líder da 
Minoria reconheceu que hoje cdstc uma caixa comum dos recursos 
do INPS; apenas, S. Ex• se esqueceu de dizer que esses recursos, hoje, 
participam e formam essa caixa comum do INPS cxatamentc por 
isso, pois qualquer alteração que se lhes pretenda fazer cai na proibi· 
çào que se contém no parágrafo único do art. 165 da Constituição. 

Assim, Sr. Presidente, embora reconhecendo que o nobre Sena· 
dor Heitor Dias, falando cm nome da Maioria, jâ deu a sua aquics· · 
cência à medida, não digo protclatória, à solicitação formulada pelo 
nobre Líder da Minoria, dirijo-me, neste instante, ao Senador Fran· 
co Montara, fazendo-lhe um apelo no sentido de que, com essas 
retiradas de pauta, apenas iremos, dentro cm breve, ter pautas e pau· 
tas acumuladas, pois há um pensamento do Governo para que essas 
matérias tenham tramitação normal, c uma convicção daqueles que · 
representam a Maioria, nesta Casa, que nos leva, mais uma vez, a 
afirmar a inconstitucionalidade da mat,éria ora cm nprcciaçilo. · 
(Muito bem!\ 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa, re· 
qucrimcnto que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 

t: lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 123, DE 1977 

Nos termos do art, 350, combinado com a alínea e, do art. 310, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei do Senado n• 84, de 1975, para audiência do Ministério da Previ· 
dência c Assistência Social, 

Sala das Sessões, cm 12 de maio de 1977.- Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Prcsi· 
dente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votaçiio. Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs, Sena· 
dores: 

Uso da palavra pura aproveitar a oportunidade c esclarecer as 
dúvidas levantadas pelos nobres representantes da Maioria. Nilo hã 
nenhum intuito protclatório nessas medidas. 

Em primeiro lugar, a alegação de que o projeto se refere ao 
Fundo de Compensação do Snlário-Famflin não condiz com o texto 
do projeto, O que o projeto diz é que os encargos decorrentes dessa 
lei scriio atendidos com a receita instituída pelos arts. 3• e 7• da Lei n• 
4,266, de outubro de 1973. Essa ê que criou o Fundo de Compcn• 
sução do Salário-Fnmflia. Mas, acrescenta o projeto, com as a) .. 
tcraçõcs determinadas pelo § 2• do art. 35, da Lei n• 4.863, de 1965, e 
pela Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974, que é esta que extinguiu 
u rubrica Fundo de Compensação do Sulário·Fnmflia. 

Portanto, o projeto niio invoca lei revogada, pelo contrário, faz 
expressa referência à lei que é o objcto do parecer. Desse modo, o 
projeto ni\o é atingido pelo parecer, porque niio se refere à lei an• 
terior, refere-se à lei de 1974. 
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Além disso, Sr. Presidente, para caracterizar o nenhum carátcr 
protclatório da medida, há cssca fatos objctivos, de mérito, que nilo 
foram contestados, A justiça da medida é o essencial. Estamos nos 
apegando a preliminares, c preliminares, como estamos vendo, in· 
subsistentes. E quanto ao mérito? Alguém pode negar que é justo, já 
que existe supera,lt, c supera'il de uma contribuição feita para o Ira· 
balhador, pelas empresas, é justo que essa importância não seja apli· 
cada cm fàvor do trabalhador, do pagamento do salário-fumflia, sem 
nenhum carátcr inflacionllrio? e o próprio Ministro que vem à Casa 
c diz que é este o pensamento do Governo. E agora, se recusai O que 
se quer, realmente, é que o Ministro diga. Mudou o Governo o 
ponto de vista? Hâ algum fato novo que alterou as condições trazi· 
das por S. Ex• ao conhecimento da Casa, no ano passado? 

O objetivo é de rigoroso interesse público c, também, de rigo· 
rosa fundamentação jurídica. Nilo há nenhuma inconstitucionali• 
dadc no projeto. Nilo tenho dúvida alguma de que se amanhã o Go· 
vcrno mandar o projeto, a Maioria aprovará esta medida. E, por· 
tanto, o que queremos, apenas, é que o próprio Ministro esclareça, 
porque ele não pode negar a existência do supera,lt, e hã a decla· 
ração de S, Ex• de que o Governo pretende introduzir esta medida. 

Com esta justificação, quero apenas esclarecer as objeções que 
foram formuladas c agradecer o espirita de compreensão da 
Maioria, que declarou concordar com este requerimento de infor· 
mações, para tornar mais clara a situação deste projeto, 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente, Muito obrigado. 

O Sr. HeMdlo Nunes (AR.ENA - ~I) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Concedo a palavra 
ao Senador Hclvldio Nunes, para uma questão de ordem. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI, Pela ordem.) -
Sr. Presidente, esse projeto cstâ cm regime de urgência, c essa urgên· 
cia foi requerida pelo nobre L!dcr da Minoria, Senador Franco 
Montare. De maneira que consulto V. Ex• se, estando cm regime de 
urgência, esse projeto pode ser ainda objcto de pedido de diligência. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - A resposta lhe será 
dada imediatamente: tem absoluta guarida no Regimento. e o art. 
384 que assim estabelece: 

"A realização de diligências só é permitida nos projetas 
em regime de urgência, requerida nos termos do art. 371, c, c 
pelo prazo mâximo de quatro sessões ordinârias". 

A rcspostajã está de Jogo dada ao ilustre Lldcr da Maioria. Mas 
cabc·me falar ao L!dcr da Minoria, que é o autor do pedido de urgén· 
cia, se nilo seria opottuna, a retirada do regime de urgência, pois do 
contrário o projeto fica rã fora da pauta apenas pelo prazo de quatro 
sessões ordinllrias. Requerendo V. Ex• a extinção da urgência, po· 
deria ser feita a solicitaç-lo de audiência ao Ministério da Previdência 
Social num prazo mais razoâvcl, assistindo, ainda, a V. Ex•, a 
oportunidade de novo pedido de urgência para a matéria, se assim o 
julgar necessário. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Pre· 
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tem a palavra o 
Sr. Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pela ordem.) -
Sr. Presidente. As ponderações de V. Ex• têm fundamento, partindo· 
se da presunção de que em quatro sessões talvez o Ministério nilo 
possa responder à consulta. Se houvesse essa possibilidade, nossa 
idéia era de aguardar este prazo. Se dentro do prazo nilo tivesse h avi· 
do possibilidade, nós retirarlamos o requerimento de urgência. Mas 
talvez nilo haja oportunidade, porque o requerimento só pode ser 
formulado em Plcnllrio. 

Parece-me de procedência a sugcstilo de V. Ex•, porque nós fi. 
carcmos com o direito de, cm qualquer tempo, restabelecer u urgên· 

cia, e nesse sentido encaminharei à Mesa o requerimento, para que o 
Governo realmcnté nilo fique adstrito a quatro sessões para dar essa 
resposta, que pode prejudicar. Em qualquer tempo, se houver uma 
demora maior, rcscrvar-nos-cmos o direito de requerer novamente o 
regime de urgência, ocorrida a hipótese de uma não resposta num 
prazo razoável. 

Encaminharei à Mesa requerimento nesse sentido, agradecendo 
a sugestão de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Este foi cxatamen· 
te o sentido do alvitre da Presidência, que aguarda o requerimento de 
V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em votaçilo o Re· 
querimcnto n• 123, há pouco lido pelo Sr. I•·Sccrctãrio, de pedido 
de diligência ao Ministério da Previdência c Assistência Social. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Sobre a mesa, re· 
qucrimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário. 

e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1:14, DE 1977 

Nos termos do art. 387, inciso 11, do Regimento Interno, rc· 
queremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei do 
Senado n• 84, de 1975. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Em conseqUência 
da aprovação do requerimento, sai o projeto da pauta, para que se 
cumpra a diligência solicitada pelo ilustre L( der da Minoria. 

Em decorrência, saem também da pauta os Projetas n•s 90 c 
310/76,- itens 2 c 3- que tramitam em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n• g4/75, objeto do item I. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 4: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• g9, de 
1917, do Senhor Senador Heitor Dias, solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Ministro Ney Braga, cm Ouro Preto, no dia 21 de abril 
dcl977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

(E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRI· 
ÇÃO E SOLICITADA): 

"Mais uma vez, nesta cidade que é História, que é monumento 
em que tudo sugere luta, heroismo e pátria, o povo c Governo se 
unem para lembrar, na morte de um homem, o nascimento da nró· 
pria Nação. Como em narrativas cristãs da legenda dourada, do 
sangue do mártir brota a fonte mais pura da idéia nacional. 

No cenário de Vila Rica, sob os céus de Ouro Preto, o Brasil 
renova, ano a ano, em cada 21 de abril, suas homenagens de respeito 
clvico a quem espalhou, aqui cm terras mineiras, nos fins do século 
XVIII, as sementes mais puras do sentimento brasileiro. 

Pelo amor do alferes, o Brasil fez dos anseios de liberdade a 
vocação de independência. Buscou-a, conquistou-a e, com ela, cons· 
truiu um~ Naçilo desenvolvida, soberana, preparada pura o convivia 
e a afirmação na comunidade internacional. 

Lembo·amos Tiradcntcs, patrono c!vico da Nação. E nilo se pode 
falar nele sem o respeito dos que entendem, como todos os que revc· 
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rcnciamos a sua memória, que o mártir transformou o martlrio cm 
serviço à pátria e servindo-a, aumentou a herança cultural c cfvica lc· 
gada às outras gerações e que a de hoje recebe como o compromisso 
de enriquece· la sempre. 

e principalmente cm Minas Gerais que revivemos o sentido c o 
alcance da vida de Tiradentcs. Dcccnios antes, também na Vila Rica, 
Fclipc dos Santos dera o primeiro grito. Poeta,, jurista;, militares, 
homens do povo, todos unidos no mesmo anseio. Ouviram-se versos. 
Os murmúrios da liberdade se foram alastrando. Surgiu a lnconfi· 
dcncia Mineira. Das Minas Gerais para as outras capitanias. Das 
províncias para a metrópole. Criava-se a consciência nacional. 

Tiradcntcs representa para nós exemplo dignificante, Por todos 
os caminhos, uma figura estóica. Por todos os cantos, uma voz pode· 
rosa, vinda' das camadas humildes da gente brasileira. Foi um 
idealista, antes e acima de tudo. 

Por isso, o 21 de abril é um dia grave da História, mas dessa H is· 
tória não há como dissociar a poesia. Cecilia Mcirclles, no seu 
Romanceiro da Inconfidência, bem contou a estranha aventura daque· 
lcs mineiros que sonharam a liberdade e por ela sofreram. E a libcr· 
da de é o encontro aberto cm busca da verdade. E, sobretudo, a união 
comprometida da Nação com os ideais c crenças que a formaram. ~. 
cm última análise, a vitória da aspiração de cada homem c de todos 
os homens de realizar-se integralmente. 

Do encontro, cm Ouro Preto, das grandes eternidades da civi· 
lização - a beleza, a poesia, a liberdade - vale lembrar que duas 
sombras dominam o horizonte. Disse-o Manuel Bandeira, cuja inspi· 
raçil.o é, ainda hoje, o guia sábio da cidade: .. As duas grandes som· 
bras de Ouro Preto, aquelas cm que pensamos invencivclmcntc a 
cada volta da rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho". 

Na verdade, Ouro Preto é marco do grande sonho brasileiro que 
se concretiza dia após dia. Os homens que daaui fizeram história 
souberam sonhar. E o Brasil de hoje é uma prospecçilo·rcalizada de 
sua profecia. Aqueles poetas, aqueles soldados, aqueles mincradores, 
aqueles clérigos, aquele herói, pertenciam a uma capitania que, em 
slntesc feliz jâ escrita, passara da procura do ouro à posse do ouro, 
para cair mais tarde, na saudade do ouro. Suspiravam por um dcs· 
tino nacional. Não havia escolas: imaginavam universidade. Os 
teares eram proibidos: projetavam fábricas. Não conheciam a liber· 
dade: queriam a República. 

O Brasil do final do Século XVIII ainda não tinha os contornos 
definidos de hoje. Mesmo as grandes expedições que marcam o perío· 
do ainda nilo se haviam encerrado. Os campos de Guarapuava 
mal recebiam as primeiras trilhas da descoberta. As fronteiras do 
lguatcmi indcfiniam·sc no episódio da luta entre os vizinhos. Miran .. 
da ainda não fora fundada. Mesmo em Minas, a Vila de Paracatu do 
Príncipe vni datar de 1798, e Baepcndi de 1814. A noção geográfica 
do Brasil unido do Sul a Norte ainda é: tão imprecisa que na campa· 
nha da independência serâ posslvel aos governantes portugueses 
admitir que as provlncias austrais formassem um reino separado, 
desde que o Maranhão e o Pará continuassem ligados diretnmente a 
Portugal. Entretanto, jâ no sonho dos inconfidentes o ideal du Pâtria 
unida e forte era claro ponto de convergência. 

Os laços com Portugal, entretanto, não se romperam ao longo 
do tempo, porque significavam, como significam, a gratidão pela 
descoberta, pela unidade territorial, pela Ungua nacional, pela fê 
cristã, pelos costumes substancialmente iguais. Mas, quase três sê· 
cu los decorridos tínhamos o direito de pretender a maioridud.:, 

A nós, nos novos tempos cm que vivemos, se vincula o compro
misso de prosseguir esta rica história do Brasil, sentimo-nos ber· 
dciros e continuadores de u1,11n tradição colctivu, que aceitamos, ama
mos e tudo faremos pura honrar e engrandecer. 

Remcmorundo os ideais dos que no passado, com ubncgação, 
tudo deram pelo Pátria, podemos sentir na ulmu o valor do que reuli· 
zuram. Todo o cidadão, no seu desprendido, c mesmo sucrificios, 
pura ganhar o presente, construir o futuro e honrar o passado. 

Hoje, o Brasil é uma grande Nação, que conhece os caminhos u 
trilhar, cujo povo tem oferecido sua compreensão c seu apoio pura 

erguer os alicerces que sustentam este novo compasso de nossa histó· 
ria. História sem mâcula, na qual os direitos de cada um são respci· 
ta dos c realizados junto aos direitos de todos. História sem prccon· 
ccitos, nem de raça, nem de cor, nem de credo, nem de classe. His· 
tória sem discriminações, onde a busca do bem comum é objctivo 
definido e na qual os brasileiros se dão as mãos, fraternalmente, para 
erguer a Pátria sem ódios, sem violência. História que rejeita os radi
calismos. E faz do amor a slntesc do trabalho de construção em que 
povo c Governo, juntos, estão empenhados. 

A afirmação indiscutida de nossa soberania nacional deve ser 
estimulo constante e orgulho pessoal de cada um. Antes, a nossa vida 
não era nossa, não fazia a nossa história. Aqui, cm Ouro Preto, essa 
realidade começou a mudar. 

A aliança romântica dos inconfidentes, hoje recordada, foi o 
passo decisivo. Quis a história que a grande marcha da lndepen· 
dência do Brasil, independência polftica, económica, social, come· 
çasse aqui, pelos passos de Tiradentcs nas ladeiras de Vila Rica. O 21 
de abril niio foi o dia da colheita, mas foi o de semeadura. Naquela 
manhã de 1792, acordaram o herói do sereno sono cm que tinha pas· 
sado a derradeira noite de sua vida. Ele teve grandeza e fez a gran· 
deza do Brasil, marcando, com a hora final, o começo de uma nova 
hora. 

Estava assinalado, para sempre, no Largo da Lampadosa, odes· 
pertar de um povo que soube encontrar o seu caminho c compre· 
ender a dimensão maior do seu destino . 

Participamos agora, sob o comando firme, serena c autentica· 
mente brasileiro do Presidente Ernesto Gciscl, do grande movimento 
de afirmação nacional. Em todos os campos, o Brasil cstã ganhando 
o seu tempo histórico. Temos consciência de que estamos sendo, 
particularmente pelo sentido social do desenvolvimento que cncc· 
tamos, instrumento que ajudarâ a encontrar estruturas bãsicas para 
a construção de um mundo novo e não apenas para um novo aspecto 
do mundo. 

Temos a conscicncia de nossos deveres para com a Nação. De 
nada adianta semear a discórdia na aragem da obra continuada do 
Brasil que pertence aos brasileiros. O que importa cm tudo é a nossa 
responsabilidade. Quase 200 anos já decorreram desde o sacrificio he· 
rõico de Tiradentes. Mas deste sacriflcio saiu forte o Brasil. A Nação 
queria a liberdade, conquistou-a; queria participar dos resultados do 
seu trabalho e da gestão da coisa pública, obteve-os. Mudaram os 
tempos, adequaram-se os objetivos, mas os ideais permaneceram 
porque razcm parte de nós mesmos, de nossa alma, dos desafios de 
cada época, de um compromisso de honra que temos com a Nação 
lembrando sempre os nomes que estilo inscritos na nossa história c 
aqueles que anonimamente lutaram pela Pátria c por ela morreram 
engrandecendo-a por seus feitos. 

Senhor Governador Aureliano Chaves: estou, hoje, profunda· 
mente honrado e agradecido. 

Vossa Excelência, Governador, na seriedade do seu Governo, 
tem o aplauso de sua gente. Receba as nossas homenagens, que se 
estendem às Minas Gerais, presentes sempre nos grandes momentos 
da nacionalidade. 

Vamos prosseguir a nossa caminhada. A liberdade ontem 
conquistada, e hoje reafirmada, é: o testemunho vivo de que povo e 
Governo, na segurança de um Estado que protege os seus cidadãos c 
as riquezas nacionais, permanecem somados na defesa do pais sobe· 
rnno sonhado pelos inconfidentes c realizado pelas gerações que vic· 
ram depois deles: Pais livre, progressista, adulto, justo e respeitado. 

Tirandcste í: e será sempre inspiração perene. Em Ouro Preto, 
palco principal de sua participação indelével nus páginas da história 
e em todo o Pais nunca será demais reverenciá-lo, proclamando, em 
voz alta, a continuidade dos idcuis pelos quais ele deu a vida, com 
serenidade heróica e a lucidez sem mácula dos predestinados. 

A alma brasileira se concentra nesta terra cm cada ~I de abril. 
Hoje, quase dois séculos passados, da primeira semeadura às muitas 
c: succssivus colheitus, indepêndcntc, cm estágios promissores de 
acscnvolvimcnto, integrado com o encontro c somatório de muitas 
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raças, unido pelo trabalho, pela l'é, pela esperança que negativismo 
nenhum conseguirá abalar, o Brasil se encontra como seus melhores 
homens o desejariam, como sonharam os mineiros heróicos da 
lnconfidôncia: cm marcha segura para novas conquistas. 

Se foi a herança que recebemos, não tcrlamos sido herdeiros 
leais c dignos, se nilo a transmitlsscmos maior c consolidada aos 
nossos pósteros. 

Haveremos de fazê-lo mesmo com sacrillcio, até porque 
nenhum poder;\ ser maior do que o de Tiradcntes pelo Brasil que ele 
queria brasileiro e livre e que trilhando caminhos às vezes árduos, 
brasileiro e livre tornou-se e haverá de sempre ser. 

~ por isso que nós estamos aqui hoje, para um preito de grati· 
dão a quem deu sua vida pelo bem da Pátria. Posso concluir relem· 
brando o que já foi cantado em verso: "Felizes são os que morrem 
com glória porque tombam nos braços da história." 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item S: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
legislativo n• 32, de 1976 (n• 69-A/76, na Câmara dos 
Deputados), que aprova a prestação de contas da Rede 
Ferroviária Federal S.A., c de suas subsidiárias, relativas ao 
exercício de 1973, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não 
se tratar de matéria que justifique a apresentação do Projeto 
de Decreto legislativo - sob n•s 33 e 34, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; c 
- de Flnançis. 

Em discussão o projeto. (l'ausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma· 

necer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

~o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1976 
(N• 69-A/76, na Cimara dos Deputados) 

Aprova a prestação de contas da Rede Ferroviária Federal 
S.A., e de suas subsidiárias, relativas ao exerclclo de 1973, 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. I• ~ aprovada a prestação de contas da Rede Ferroviária 

Federal S.A., c de suas subsidiãrias, Rede Federal de Armazéns 
Ferroviârios S.A., c Urbanizadora Fcrroviârià S.A., relativas ao 
exercicio de 1973, na forma do art. 34 ela Lei n• 3.115, de 16 de mar
ço de 1957, ressalvados quaisquer valores que eventualmente ve
nham a ser apurados junto a rcsponsãvcis, ordenadores de despesas 
ou gestores de fundos. 

Art. 2• Este Decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma sadia politica de desenvolvimento do Pais recomenda que 
se fortaleçam as bases da vida pública nacional, que silo os Municf. 
pios. 

Entretanto, uma análise objctiva da nossa realidade revela 
acentuada tendência centralizadora da Administração Pública, que 
vem concentrando poderes c recursos nas mãos dos órgãos centrais, 
com o sacriffcio e o enfraquecimento dos órgãos descentralizados ou 
locais c, principalmente, dos Municlpios. 

Se deixarmos de lado um municipalismo de fachada, repre· 
sentado pelos discursos laudatórios, as promessas fáceis, us boas in
tenções que nilo se concretizam ou a concessão paternalista de 
eventuais benefícios, o quadro objctivo e frio da nossa realidade mu· 
nicipal nos obriga a reconhecer e denunciar as seguintes verdades: 

1 -Os recursos dos Municípios silo cada v,ez menores e os da 
União, cada vez maiores: os quase 4.000 Municlpios brasileiros 
ficam, hoje, com apenas 7% da receita pública global c a União, com 
maisdc60%. 

2- Os recursos dos Municípios diminuem, mas seus encargos 
aumentam. 

3- Para enfrentar essa situação, os Municípios silo obrigados a 
recorrer a empréstimos, que os colocam em condições de crescente 
endividamento, insolvência c, até mesmo, obrigatória paralisação de 
seus serviços c obras. 

4- Os empréstimos oficiais vêm sendo feitos em condições 
mais desfavoráveis para os Municípios do que para as empresas pri· 
vadus de fins lucrativos. 

5-O Poder Público vem exigindo dos Municlpios contribui
ções irregulares, como quota de previdência, salário-educação, taxa 
de arrecadação do INCRA sobre imposto territorial rural, adicionais 
do INPS, etc., c contribuições semelhantes. 

Estas as cinco verdades que nos propormos a examinar e a de· 
monstra r nesta intervenção. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex• Senador Heitor Dias. 

O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA)- Nobre Senador, não há 
dúvida alguma de que, no complexo da administração pública, os 
Municípios dispõem, sempre, de menores recursos. Mas, untos foi 
muito pior. V. Ex• há de recordar-se de que a Constituição de 1946, 
por exemplo, uma constituição dada como municipalista, uma 
constituição liberal, assegurou aos Municípios naquela participação 
no Imposto de Renda. Entretanto, fez uma exceção inadmissível e in· 
compreenslvel, porque eliminou as prefeituras das capitais da 
possibilidade desses recursos. E: como V. Ex• sabe, quanto maior a 
nau maior a tormenta; quanto maior o Municlpio, maiores as respon
sabilidades e os compromissos que tem que assumir para com o povo 
c com a comunidade. Mas, V. Ex• há de convir que as medidas 
tomadas após a Revolução tenderam, fora de dúvida, a melhorar a 
arrecadação dos Municípios. Eu, por exemplo, vou dar a V. Ex• um 
testemunho: quando da votação da Lei que criou o ICM, assisti o 
diálogo de Prefeitos de M uniclpios do interior, junto a determinados 
Deputados, fazendo um apelo pura que aprovassem aquela Lei, 
pelos benellcios decorrentes pura as suas municipalidades. Tenho a 
impressão que o processo da distribuição tributária no País há de so
frer modificações pelo interesse do Governo em assegurar o fortuleci
mento dos Municlpios. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que cxtcrnou um ponto de vista. Tenho apenas u 
declarar que o ponto de vista de V. Ex• não é confirmado pelos 
fatos. As estatlsticus mostram o contrário. As prefeituras estão numa 
situação cada vez piore peço a V. Ex• um pouco de paciência paru 
ouvir os números que vão indicar, mostrando que cada uno, as prefei
turas recebem menos, o conjunto das Prefeituras de todo o Brasil 
cada ano recebe menos c a União, cudu uno recebe muis. 

Vejamos cada um dos pontos abordados nus cinco verdades que 
apontei: 

I - Recursos dos Municípios cada vez menores 

A distribuição du receil!l global do sctor público nn Brusilu~re· 
senta, em números redondos, o scguinlc: quadro: 

União-61% 
Estudo-32% 
Munidpio-7% 
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Esse qundro inclui as contribuições purafiscais e programas 
especiais tipo SESC, SENA!, PJS, PASEP, etc. Mas não abrange us 
sociedades de economia mista e empresas públicas (V. Conjuntura 
Econõmicu, junho de 1975). Se acrescentarmos os recursos destas 
últimas entidades que integram a Administração Federal lndiretu, a 
parte du União será ainda maior e a percentagem dos municfpios 
ainda menor. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- V. Ex• me permite um 
uparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - f:: patente, 
assim, o redu7.ido valor da receita municipal no conjunto das rendas 
públicas c a exagerada parcela da União nesse total. Esse fenõmeno, 
que niio é novo, vem ontretanto se agravando nos últimos anos. 

A parte dos Municlpios na receita pública vem sendo cada vez 
menor e a da União, cada vez maior. 

De 1970 a 1973, a parcela dos Municípios caiu, ano u ano, na 
seguinte proporção: 9,6%, 8,8%, 7,9% e 7,2%, 

E. inversamente, no mesmo período, a porcentagem da União 
elevou-se, de 55%, para 57%, 60% e 61%. 

Em termos simples, os municípios tornam-se cada vez mais 
pobres e a União, cada vez mais rica. São os números. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Com prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V, Ex•. com as suas 
afirmativas, não destruiu o que eu antes havia dito. Eu disse que, 
inegavelmente, no complexo administrativo nacional, as Prefeituras 
ti:m sempre arrecadações menores. Eu disse isso, mas disse também 
que, unteriormente, era muito pior. E fiz u afirmativa de que a 
Constituição, tendo procurado aquinhoar as municipalidades, 
excluiu as municipalidades das Capitais. f:: ou não é verdade? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Este foi um dos 
defeitos da legislação, objeto de grande campanha que acabou sendo 
vitoriosa, passando as Capitais também a participar. 

V. Ex•. antigo Prefeito de Salvador, evidentemente participou 
dessa luta. como eu também, na qualidade de Vereador da Câmara 
de São Paulo. 

O Sr. Heitor Dlas(ARENA- BA}-Ciaro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Era um defeito 
da legislação antiga. 

O Sr. Heitor Dlas(ARENA- BA}- Exato. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP} - Mas isto não 
significa que a situação dos municípios era pior antigamente. 

O Sr. Heitor Dias{ARENA- BA)- Não. ·Mas antes de47 cru 
pior uindu. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB - SP) - Durei no 
desenrolar do meu pronunciamento, a palavra aos próprios municl· 
pios. Aliíts, ainda ontem uma das lideranças da ARENA, o Senador 
Osircs Tcixciru. veio cxatumcnte trazer, acima du suu posição 
partidilria. seu protesto contra esta situucilo. 

O Sr. Helvídio Nunes {ARENA- PI)- Permite V, Ex• umu 
ligeira intervenção? 

O SR. FRANCO MONTORO {M DB- SP}- Com prazer. 

O Sr. Helvfdio Nunes {ARENA - PI}- Sr. Senador Franco 
Montorn, começo por saudar o ingresso de V. Ex• nu tese da defesa 
dos municípios hrusileiros. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB - SP)- Comecei a 
minha vida rúhlica como Vereador c, desde então, tenho sempro 
defendido a tese do fortalecimento dos Municípios. 

O Sr. Helvídlo Nune• {ARENA- PI}- Eu não tive u honra de 
ouvir V. Ex• no plenário da Cámara Municipal de Silo Paulo; estou 
ouvindo-o agora no plenário do Senado Federal. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- SP)- E niio pela pri· 
meiru vez, sobre os municípios. 

O Sr. Helvídlo Nunes {ARENA- PI}- O certo, Sr. Senador, é 
que estou de pleno acordo com vários pontos que estão sendo 
focalizados por V. Ex• em seu discurso nesta tarde. Mas, passando 
por cima que os recursos provenientes do JCM pertencem, cm 50% a 
São Paulo, passando por cima, tambi:m, que os recursos do Norte e 
do Nordeste, pelo próprio processo nacional, estão sendo bombca· 
dos para o Centro-Sul do País, sobretudo para o Estado de V, Ex•, 
desejo fazer-lhe, respeitosamente, uma pergunta. Nós que representa· 
mos o Nordeste já ultrapassamos aquela fase de tudo atribuirmos à 
seca, Há um ponto que considero central exatamente o ponto das 
operações triangulares. Nós, do Nordeste, poderíamos comprar um 
jipe; hoje, por mil e quinhentos dólares mas, para que seja cada vez 
mais fortalecida a indústria do Centro-Sul, acima de tudo a indústria 
paulista, compramos esse jipe por 3 mil dólares. Qual é a explicação 
que V. Ex• nos dá neste instante? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- SP}- A explicação 
deve ser dada a V. Ex• pelos homens que conduzem a política econõ· 
mica c financeira do País, que pertencem ao seu Partido e não ao 
meu. Discordo radicalmente dessa política e a estou combatendo. 
Acho que há erros. profundos e o grande benenciário, como estou 
demonstrando, não i: um Estado. 

O Sr. Helvídlo Nunes {ARENA- PI}- Acha V. Ex• que a in· 
dústria de São Paulo não deve ser protegida? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- SP}- O grande bene· 
nciário i: o Governo federal. Quem nca com a parte do leão i: o leão. 
Esta centralização federal i: que está esmagando o Brasil, destruindo 
a Federação e a independência dos Estados, quebrando a autonomia 
nnanceira. administrativa c política dos próprios municípios. 

O apelo de V. Ex• deve ser dirigido aos homens do seu Partido ... 

O Sr. Hehídlo Nunes {ARENA- PI}- Eu não fiz apelo, fiz 
uma pergunta. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- SP}- ... aos homens 
do seu Partido, que introduzirum essa politica no Brasil, cujos efeitos 
nocivos estou apontando. 

Quero dizer a V. Ex• que, no tocante uo problema do JCM, que 
V. Ex• focalizou, eu fui um daqueles que subscreveram o estudo de 
V. Ex•, exigindo a revisão du matéria, em nome da justiça distri· 
butivu e do interesse nacional. 

O Sr. Hel•idlo Nunes {ARENA- PI)- Permite V. Ex• uma li· 
geiru interrupção'? 

OSR. FRANCO MONTORO {MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. Hel•idlo Nunes {ARENA- PI}- Eu nilo tive propria· 
mente a honra de fazer um apelo, mas uma pergunta: acha V. Ex• 
que a indústria paulista deve continuar a ser beneficiada pelo Go· 
verno federal? Esta é a pergunta: se a indústria paulista deve con· 
tinuur a <er protegida. 

O SR. FRANCO MONTORO {M DB- SP)- Se V. Ex• se di· 
rigissc it indústriu puulistu, elu diria tJUt: protcst:t contru u políticu do 
Governo federal e que mais de metade de sua movimentação, 3/4 
das partes do prece dos seus produtos, vão para o Governo federal. 

O Sr. Itamar Frunco {MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- SP)- ~ exatamente 
cstu ccntrnli7.uçào linun~.:eiru que mata o Brasil. O Brasil, pelas ~uus 
dimcnsô~:s tcrritoriuis, pelu divcrsid:tde de situações, deveria 
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estimular o fortulccimento dos órgflos de busc, uma política de 
ddcsa dn municírio, do Estudo, d:ts regiões. Mas cstumos cons
truindnum !!iguntc com pés de hurro. O Governo fct.lcral. com essa 
snhcrania ahsoluta no plnno político, com esse poder absoluto no 
r!ano linancciro c económico, deixa os Estudos c municípios cadu 
vez muis dcsrrott:gidos. Ouço o aparte de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazondo soar a cam· 
painlw.l- Quero avisar a V. Ex• que só dispõe de cinco minutos 
p:tr~t conduir o seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Peco apenas· 
pcrmissflo parn ouvir o aparte do nohrc Senador Itamar Franco c, 
cm seguida. concluirei. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Líder Franco 
Montoro. quando V. Ex• faz u defesa dos municípios, seria justo 
diter th> ilustre Senador Helvidio Nunes, dcvolvcndo·lhc prnti
camente a pc:rgunta qui! faz u V. Ex•. que desde que chcgan10s a esta 
Cotsu tntvinHl~ S, Ex~ defender uma nova sistem!ttica para o Imposto 
sohrc a Cir..:ulaçtlo de Mercadorias c uté agora o Governo fcdcr:.tl 
nilo dcu a mínima resposta a essa solicituçüo, não do Scmtdor l-fel .. 
vidio Nunes. mas do todo o Senado da República. Faz muito bem 
V. F.x11 1.:111 defen,h:r o:-~ municípios brasileiros, hoje realmente enfra
quecidos, E nunca é demais repetir. Exccl~ncia. que u Fcdcrnçi1o só 
existe ntl papel. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- f! exatamonto a 
Lkrnonstraçàn destu tese que estamos procurando fuzer boje, utravés 
d~.: um dado objetivo c fundamental paru o nosso Pais. que é o da 
situ~tçào dos nossos municípios. 

2. EncarJ::OS dos Municípios süo cudu vez maiores 

Os recursos dos Municípios diminuem, mus seus encargos 
auml!nt:tm. "O Município brasileiro está vivendo dias de incerteza c 
angústi:t. envolvido por uma crise õnanccira scm precedentes cm 
nossa l-listllri~l", dcclarum os Prefeitos reunidos no Congrt:sso dt: 
hll dn lguaçu, ..::m :t!,!OSto de 1975. E. procurando localizar as caus:ts 
tio problema, ucrcscentum: ''a crescente passagem dc novos scrviços 
c funçúcs nos Municípios, sem u correspondente.: entrega de fontes 
trihut:'trias nu recursos. pode ser apnntada como uma dus causus 
dcss<t situaçrto de penúria c diliculdades". 

São os Prcfdtos dos municípios do Estado do Par:mú, cm 
Uucumcnto trunscrito nos :\mlis do Scn:.tdo. por inici<ttiva do nobre 
Sc:nador Lcitl! Ch:tvcs. que afirmam que csltl ~ uma crise única. 
~ unca os municipios br:.1silciros cstivt:rnm cm situuçilo St!l11clh:tntc. 
S:~1,1 Prc:ft:itos. cm sua imensa maiori:t, pcrtenct:ntt:s U Aliunçu Rcnn
v:!d,,r:t Nat:innal. 

Essa rass<tgcm de novos r;ncurgos pura os Municípios é, l!m pri
meiro lugar. uma dccorr~ncia do principio da dcsct:ntmlizuçào, lixu~ 
do impcrativ:tmcrne pt!lo Decreto-lei n~ 200, dt: \967, que estubdc· 
l.:l!ll dirctrizt:s par~t a Rcformu Administnttivu. Em st:u urtigo lO,* 4'\ 
!!:-.~c diploma determina que "a cxccw;Uo de progr:unas federais dt: 
carútcr nitidamentc local dt:vt:rít ser delegada, no todo ou cm purtc, 
medi11ntc (.;llnvênio, :tos ôrgàos eswdunis ou municipais im:umbidos 
de 'crvh;n~ Cllfrespondcntcs". 

D.: tllrtrn parte, n ft:nômeno drt urbanização, qut: tem lcv:tdo, do 
~·ampn para a cidade. milhões de hrusilciros, vem contribuindo 
intemarncntc paru aumentar as responsabilidudcs c cncnrgos dos 
Municípios. Seg.undn dados oliciai!l., divulg:tdos pdo IBGE. a partir 
da dêcada de 40 a rupulaçào urbana teve um crcscimt:nto vertig.ino
'ill, p:t,:o;:tndo de 12 milhões para 53 milhões cm 1970, Essa conct:nlra
~üu rnpul:ll.:ionul trouxe naturalmente graves prohlenws para a 
otdrnini ... tr~J.;;ll, municip;ll, 

.. \lêm dissn, muitos st:rviços da compet~m:ia federal ou estadual 
'''ll1CI1\!.' ,;u1 in..;t:llmlos nn Munir.:ipio st: a Prefeitura assumir dcter
min;!dii, en~.·;tq!m liUanto <to pagamento de pesso:.tl, fornedmcnto de 
;dinWilLi~·;l!l, -.·~.:s~rto ou ulug.ucl de pr~dio, etc. Estrto nesse ctt<;o o~; 

t:lh':ll"!'tl~ qul' n Municipio freqlh.mtcrncntc prccisu assumir com o 

pa~!:l!llL.:Ilt\1 do prégit1 c servidores dcstirwdos il instalação de Tiro-de
(iu.:rra. 1\~~nL'ia de Correio. Ju~tiça Eleilnral c outros serviços fe~ 
dcr:ti.,. 

O nH:smn ocorre com os serviços estaduais. Muitas vezes a 
Prcl'citura prt.:cisa contribuir com instalações, funcionltrios, telcrone, 
tntnsportc ou combustívcl para os serviços da Policia, Educação, 
S:níUI! c :\ssist~ncia Social. Outras vt:zcs deve oferecer residência ao 
Juiz do Diroito, sorvcntcs pnra n escola, servidores parn a SABESP, 
etc. 

J. Crescente Endividamento dos Municípios 

Com encargos c:1da vez maiores c recursos cada ve7. menon:s, o 
~·tunicipio sô tem umu saída: rt:correr a empréstimos e a financia
mentos qui! são oferecidos pelas organizações de crédito, públicas ou 
privad:ts. 

O número de instituições, ugências e programas de financiamen
to. colnc:~dos hoje ii disposicito dns Prefeituras é impressionante. Nu
mn rdac"n incompleta dessns possibilidndcs, podemos enumerar us 
SCf!liÍntc~: Caixa Econômicu Federal, Caixas Econômicas Estaduais, 
B"nco do Brasil, Rnnco Nacional da Habitação: incluindo o Progru
mn CURA (Comunidndc Urbana para Recuporacào Aceleradn); 
FI NU R B (Financiamento para Urbanização); FIPLAN (Finan
ciamento uo Planos de Desenvolvimento Locullntcgrudo); FITURE 
(Finunoinmcnto pura Transporte Urbano); ESPES (Estudos e Pesqui
sas): TREINA T (Treinamento c Assistência Técnica): FINC (Finan
damcnto pura Urbuniznçào de Conjuntos Habitacionais); 
FINANSA (Financiamento pura Saneamento): FAESP-FABESP 
(Pnra abustccimento de itguu): BADESP (Banco de Dosenvolvimen
tn uo S"i' l'tllilo): BNDE (Banco Nacional do Desenvolvimento 
Económico nos Estados): Fundo Nacional de Desenvolvimento, 
tlindu não regulamentado mas criado por loi; FDPI (Fundo de 
Desenvolvimonto de Programas Integrados): SEPLAN (Secretaria 
do Plancjarncnto da Presidéncia da República), além de outros ban
CllS orici~1b ~.: privados, notadumcntc pana u realização de operações 
d~: crl:ditll dt.:stinad:ts lt untccirmçào da rt:ccit:t orçamcntáriu. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar u cam
painha.) -Solicito ao nobro Lidcr que conclua o sou discurso, pois 
o seu tem ro cstú esgotado, 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluirei, Sr. 
Presidente. 

J:ssl! nlnnero dcvndo c divcrsilicado de programas de linuncia
m~:ntn é otltamt:nlc significativo, Ele demonstra duas coisas. Primei
ra. o reconhecimento, pelo próprio Governo, de que os Municipios 
j;'t nflo dispõem de recursos suficientes para o desempenho de !>Uas 

l'un~·ôl!s. Scgundn, que as instituições aliciais no Brasil chcguram a 
um g.r:tlt dt! not(tvt:l solisticaçào burocrútica, capaz de cuusur inveju 
aos rn:tis C(llllplicndos organismos mundiais e aos cspt:cialistas mais 
dclirant~.:s dtl plant:jamcnto teórico. 

O rl!stlltado é o endividamento cresct:ntl! dos Municípios. que 
nfttl t~m l'tl\llt1 fugir tt preml!ntc nt:ccssidude de recursos c it tentação 
dt: part ici rxtr de planos grandiosos. 

O Sr. llcl>idio Nunes (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um 
a parti!'! 

O SR, FI!A~CO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer 
lllll;ll V. E:-> 01 

O Sr. Hclvidio Nunes (ARENA - PI)- f! e.,atamcntc nosta 
r11rtt.: que go:ilari:t dt: dar uma informação. V. Ex• eslú, realmente, 
pen.:utindo a parte r~.:lativa ;ws empréstimo~ municipais. Gostariu de 
dcix:1r d:trtl. no discurso de V, Ex•. que as Prcl'eiturus do Nortt.: c do 
~nrdc'ih.' n:'itl participam com p;;. de todos os empréstimos que fo· 
r:tllll.,lll!.'cdidtl~ ú' Prt.:l't.:ituras dtl Ct.:ntro-Sul. 

O SI!, FllANCO MONTORO (M Dll- SI') - Tem V. Ex• 
rat~o. c t: uma ).!ravc injustiça! 
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O SR. I'RESIIJENTE (.losé l.indo>u, Fatendo soar a campai· 
nlw.)- Slllb.:iltl a\'. F\ 1

·
1 Llllt! ntttl cnm:cr.Ja arlilrtc:-.. V. Ex~ ntto nwis 

di~p!H.: d1.• ll'lllptl fi!!!ÍIIH!Ill:ll. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SPl - Agradeço a 
V, E.x•. mns não podiu negur ~10 Líder da Muioria o aparte que 
S. Ex• hnviu solicitado. 

Comprometidos financeiramente ~llém dos limites razoúvcis, 
muitos M unicírios estão hoje cm situ~tcflo de insolvl:nciu. Os novos 
Prefeitos receberam, cm smt nwiori:.t, unw hcmnr;:.t Ut: Jí\'id:ts. E 
estão impedidos de realizar obras uu serviços essenciais c, até 
mesmo, de efctuur o pagamento de despesas inadi:'ivcis, como 
vencimentos c s:.dúrios de servidores, contas d: ág.uu, lu1. c tclcfon~.: 
ou compm de m~tterial de serviço, etc. 

Pam quo se tenha uma idi:ia dos limites absurdos a que 
chegantm esses endividumcntos. é oportuno lembrar o caso de um 
dos ~mmdt:s Municípios paulistas. que obteve do Conselho Monctú· 
rio Notciomtl c demais órgãos federais autorilm;ào para uma dívida 
glohal superior a 400 milhõt:s de cruzeiros, sendo que seu orçumento 
previa uma arrccadaçiio de :.tpcnas 116 milhõt:s de cruzeiros. Isto 
signilica qut: a urrcc{tdaçiw do Município scrú insuficiente para o 
simples pagamento dos juros c correção monetária da dívida! 

Quutrncentos milhões com a correçào monctúria de 30%, que é 
menor do que :t c:orreçiio d:ts ORTN c dá cento c vinte milhões. A ar· 
rec:tdaçi'to doM unicipio é de cento c seis milhões. 

Outro Municipio da Grande São Paulo, con[ormo dados 
divulgados pelo novo Prefeito, possui uma divida de quase um bj .. 
lhfto de cruzt!ims par:tum orcamt:nto inferior a 300 milhões 

4. Empresas privadas sio mais fnorec:idas do que os Municipios 
O que torna m:ds grave a atua\ situação de endividamento dos 

Municípios é o tipo de condições impostas u esses linanciamentos. 
Em rc:gra, o Município puga pelos linanciumcntos que recebe: 
a) juros qut:chcg:am a 12% ao uno: 
b) corrcçiio monetária integral, com bast: nas Obriguçõcs 

Roajustilvois du Tesouro Nacional: 
c) tnxas diversas: 
d) amortização. 
Assim, os empréstimos pura equipamentos comunitários 

públicos, como o s:mcumento, sUo onerudos com as seguintes 
parcelas: 

a) juros, que variam de: 2% u 7% {tO ano: 
b) correção monetária integral: 
c) taxas: de administração, 1%: de serviços técnicos, 1% e de 

compromisso (taxa contratual de juros nos primeiros 60 dias, após o 
que será majorada em I%): 

d) amortização. 
NesstlS condições, considerando: 
a) os juros anuais nu média de 5%: 
b) a corrt:çiio monetúriu de 40%, que é, aprox,imadamentc, a 

variuçfto unuai dusORTN.: 
c) as taxus rrcviStas de: 3%, o Município deverá pagur cadu uno 

-independentemente de qualquer amortização- 48% da d(vidu! 
Constrastando com essas duras condições impostas aos 

financiamentos puru os Municipios brasileiros, o Poder Público 
concede empréstimos a empresas privadas em condições incompara· 
vclmcntt: mais vantajosas. 

Assim, o Docreto·l<i Fedorui n• 1.452, de 1976, concedeu aos 
"linanciumcntos de longo prazo com instituições finunceirus sob 
controle do Governo Federul ou seus ugentes" u limitação du cor
reçiio monctúria à tuxa de 20%. Esse benefício é concedido aos 
empréstimos relativos a projetas considerados prioritários pura u 
economia nacional, "aiC:m Llaqueles que visem uo desenvolvimento 
das pequenas c mCdias empresas comerciais c industriuis." (urt. 4), 

Para que se conheça a amplitude desse benefício às cmpresus 
privadas, é oportuno transcrever nu íntegra o texto do urtigo 4Y do 
Dt:crcto-lci nY 1.45~: 

"Art. 4• Consideram-se prioritúrios os projetas 
relativos aos selares de utividudc econômicu abaixo 

discriminado!'~, :t!Cm daqueles que vist:m ao dcs~.:nvn.lvimento 
d:t, pequena 'i c média' empresas, L'nmcrdais c industriai~: 

:1) produçftn <I c m:'tquinus c cljuipamcntns c !'!Clls componentes: 
h) indltstrias de m:'LlJUinas c equip:uncntos ~tgrícolus, rodovi(t· 

rin, c pm:t e\plonu.:no de recursos nure~lais: 
c) prmJuci"to de cumponcntt: p:1ra a indústriu clétricu, clctrônica 

c mcc:"tnica: 
d l produ~o;Uo de material ft:rrnviúrio: 
1.') f!roduçftn de veículos :tUIOillll\Orcs dcstin:tdos U li'unsportc 

cnlctivo: 
fJ con~truçào naval c at:ronúutic:t: 
g) siderurgia c mel:llurgia prirn{trirt c ntio .. ferrosos: 
h) produçiio dt: cimt:nto c nuttcri:tis rt:frutúrios: 
ii produçiw de cclulllscc papel: 
j) prodw.;i"ttl de fertilizantes c defensivos ugrícolus c de suas 

matéri:ts-primas: 
I) prmluçf1o de insumns químicos c f:trmacêuticos básicos: 
m) indLhtria petroquímica: 
n} indl1stri:t de mincr:tçtto: 
o) industri:tlizaçUo de produtos :tlimcntícillS: 
p) indLJstri:ts ou ;Ltividades ligadas :1 seg:urançu nacional. dr.:lini

das pdo Consdhn de Segurança Nacinnul." 
t\li:m disso, o Decreto-lei n\1 1.479, de :.tg:osto de 1973, 

acresccnttlU: 

"O disposro ncste Decreto-lei scr:t ~1plicúvel t:.tmhi:m aos 
empréstimos que forem concedidos a acionistus dus empresas 
e:o<CClllonts dos projetas prinrit;hi~lS, para ll fim exclusivo de 
intcgralil.:tçào de subscrit,;àu de açtics cm aumentos de capital 
por cst:Ls rt:alindns." 

Na mesma linha, a )0 de março de 1977, o Docreto-lci n• 1.531, 
concedeu á incentiVll d:t limituçiio d~t corrt:çi'tu monetária a 20% para 
os linunci:tmcntos de projt:tl)S de upoio it capitulizuçào d<t empresa 
privada nacional. 

No tocante a juros, o BN DE, pela Resolução n• 471f75, reduzia 
sua taxa para os limites de 3% a 5%. ab uno, cm rt::laçiio a projetas 
emprcsariuis puru insumos 't: equipamentos búsicos. 

Vcrilica·sc, ussim qut: do Município se exige correçiio monetária 
integrul (aproximad~tmcnte ~0% no ano) c juros de 10% e até 12%, 
enquunto que pant muitos linunciumcntos dr.:stinados a empresas 
comerciais c industriais, u correçrto monetúriu é limitada a 20% ao 
uno e os juros :t3% c 5%. 

Empreendimentos emprcsuriais privados são assim considera
dos mnis importantes c. merecedores de muior upoio governamental~ 
do quo os sorviços pilhlicos prestados 11 pllpulaçilo pelos Municipios. 

Essu política revela grave desconsideração sobre u importftncia 
do Município nu vida nacional c obriga us Pro[oituras a cobrarom da 
populuçfto taxas, impostos < tari[as oxorbitantes, com ovidonte 
rcpcrcussrto n:.1 clevuçào do custo de vidu e acdcruçào do processo 
innacinnúrio. 

Entretanto, pam empresas qu< ostojam incluídas nos Planos de 
Dcscnvnlvimcnto, os B:mcos do Governo, INPE c demais organis
mos oficiais cstàu rccchcndo empréstimos com corrcçào mane· 
tf1riu limitada a 20%. Os municípios pagam 40% hoje, Juros do 3, 4 c 
5%, os municípios pngum 12%. 

!:justo, Sr. Presidcnt<, que um Município que cuida do interesse 
du populuçiio - ügua, transporte. escolas, postos de saúde -
pague muis por esses cm préstimos dt: que uma empresa privada de 
lins Jucrutivos·~ Esta, u quurta verdade. 

E. linnlmentc, a quinta verdade: 

5- Contribul~õos irroguinrcs exigidos dos Município• 

Além de todas as dcsconsidemçllcs apontadas, os órgilos Fe· 
derais c Estaduais da Administraçilo Dirctn c lndiretu vêm exigindo 
dos Municípios contribuições irregulares, como quota de previ
d~ncia, sulúrio-t:ducuçUo 1 tuxn de ::trrccadaçUo do I CM, pelo Estado, 
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ou sohro o Imposto Territorial Rural cobrado pelo INCRA, adi
cionais do lN PS, etc. 

Essas exigências atentam contra direitos assegurados expressa
mente pelo texto constitucional o ofendem o princípio da autonomia 
politica, administrativa e financeira dos Municípios. 

Muitas Prefeituras e Associações Municipalistas têm lutado bra· 
vamcntc contra tais medidas c obtido memoráveis vitórias perante a 
Justiça. Hit apenas duas semanas, o Supremo Tribunal Federal, por 
un:tnimidado, confirmou acórdão do Tribunal Federal de Recursos 
que decidiu não incidir a quota .de previdência sobre taxas munici- · 
pais. Est;t decisão é importante, porque o INPS vem pretendendo 
exigir. até mesmo em juizo. que as Prefeituras cobrem dos usu{lrios 
de serviços municipais esse tributo, sob a forma de adicional de suas 
taxas. c recolhem o respectivo produto aos cofres da autarquia prcvi
donci!tria federal, o que é, agora por decisão da mais alta Corte do 
Pais, inconstitucional. (RE 71.040-SP. Rei. Ministro Rodrigues 
Alckmin. Recte: Instituto Nacional de Previdência Social. Redu. Pre
feitura Municipal de Santo André). 

Da mesma forma, certos setorcs da Administração Pública, 
diante da luta desesperada dos Municípios e da evidência de suas 
ruzôcs, comccum a recuar cm suas exigências. 

6. Conclusões 

Os fatos apontados demonstram a legitimidade e a importúncia 
da luta municipalista. 

Trés espécies de medidas podem ser indicadas, hoje, pura a 
defesa do Município c sua autonomia financeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Concedo a V. Ex• 2 minutos pura concluir o seu dis
curso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nem isso 
ocuparei, Sr. Presidente. 

Em primeiro lu!;lar, o prosseguimento c a intensificação da luta 
perante a Justiça, a Administração e o Legislativo em defesa dos di
reitos jú assegurados pelo texto constitucional e a legislação vigente, 
mas negadas por órgãos estaduais. federais c autárquicos. 

Segundo, :1 promoção de um movimento nacional em favor de 
medidas lcg.islativus que assegurem muiores recursos puru os Munici· 
pios hrusi\eirns, t:Jis como a elevação de 20% para JO% da quota do 
ICM. numento da dcstinnçiio local no Fundo de Participação dos 
Municipios. rl!tcnçtlo, na localidade. de uma percentagem du Loteria 
Esportiva. etc. 

Finalmente, a luta contra todas as formas de ccntrulizacào auto
riti'tria c a dcfcsa vigorosa de uma cbnsciênciu municipalista c dcmo
crittica. 

Uma d:ts c:dgi:ncias fundamentais da vidu pública brasileira é a 
valorit:H;tw do Município, como célula búsica da nossa organização 
política c instrumento insubstituível de intcriorizuçào do desenvolvi

. mcnto. 
Sem Municípios desenvolvidos, não h!t Nação desenvolvida. Ou 

dcsccntnllizamos n desenvolvimento, dando apoio c coopcruçào aos 
gnvcrnns locais. ou transformnmos o Pu is num gi.guntc com pê!i de 
h:trro. (Muito hem! Palmtts.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosn) - Concedo u puluvra ao 
nohrc Senadnr ~I illnn Cahr:tl. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Administrar este Pais é uma tarefa difícil, extremamente diffcil. 
nào só pela su<~ extensão territorial como pelo estado de subdesen
volvimento H que esteve rnergulhndo durante décadas. A indu ontem, 
quando tive a oportunidade de l1CUpar a tribuna, uo unuli5ur o gruvc 
problema do cndividammto dus cmprcsas nucionuis, cu mencionuva 
o futn de que durante cinco unos seguidos- de 1969 u 1973- foi 
possível sustentar um elevado íildice de desenvolvimento económico 

- uma taxa médiu de 10% ao ano. E, nesse mesmo período, Sr. 
Presidente, a innação p~tssou a ser declinante: 20% cm 1971, 15% cm 
1972. IS% cm 1973. Mas, cm 1974, surgiu um surto innucionúrio. A 
ruzUo búsica da perda do ritmo de desenvolvimento que aconteceu 
roi, exutamente, graças a uma série de calamidades que se abateu 
ncsh: Puís. Tivemos secas no Nordeste, geadas no Paraná c Sào 
Paulo, enchentes no Pantan:.tl de Mato Grosso, c, pura ugruvar a 
situação, tivemos o problema da multiplicuçiio dos preços do petró· 
Jeo no merendo internacionul que agravou, consideravelmente, a 
nossa bnlancu de pagamentos. Em conseqUCncia de tudo isso, a inlla· 
çtto passou,jú cm 1974. para muis de trint~t c tantos ror cento c, cm 
1975. chegou a mais de 40%. 

Isso aconteceu no Pais, mas, na nossa região do Nordeste, essas 
calamidades. pntticamcnte, surgem a cuda ano. Secas rrolongadas, 
estiagens prolongudus r.: agora tivemos um excesso de chuvas, ver· 
dudciro dilúvio em vúrias regiões. A imprensa do sul do Pais re· 
gistrou, com muito destaque, o que aconteceu cm Recife. Por ser a ci· 
dade mais importante da região, evidentemente esse r:.uo provocou 
uma admiração maior. mas a Paraíba também sofreu muito. Mais de 
quarenta zonas do nosso Estudo foram inundadas. Toda a Buciu do 
Rio Paraíbu, que pega mais da metade do nosso Estad<l ati: o litoral, 
todu da trunsbordou c inundou ~JS plant:u;Ucs. Sú no sctor canavieiro 
n prcjuít.o c.:.~tirn:1-sC cm nwis dr.: Uut.cntas mil tonehu.l:ls de cana, o 
que significa qualquer coisa da ordem de quarenta milhões de 
cruzeiros. Os bairros pobres das cidades foram sotcrilicados, os buei~ 
ros, as pontes, os esgotos: o ('lroblema do saneamento agruvou-se. 
famili~s dcsabritwdas tiveram que ser tr~tnsrcridas. abrigadas crn gal
pões improvisados as que ficarum sem hahitacõcs: uma calamidade 
enorme, total. 

Para exemplificar o que estou dizendo, tmgo aqui dezenas de 
fotogrulius das nossas cidades do interior mostrando n estado de 
cahtmidade que se apossou da· nossa regiUo. Evidt:ntt:mcnte 4uc o 
Governo do Est;.tdo não teria condir;lics de enfrentar essa situação. 
mas o Presidente Ernesto Gciscl, com suu sensibilidade, tclt:fonou 
rmr:t o Ministro do lntcrior c pediu u suu presença imedima. nu rc· 
g.ião. O Ministro Rangel Reis deslocou-se paru Pernambu~.:n, Parai· 
bu. sohrevoou a rcgitto, reuniu-se Cllm os ~wvernotdMes. convocou a 
Superintend~nciu dn SUDENE. fez um:t avaliaçtto imediata doses· 
tragos c tomou providênci:.ts que pudessem minorar a situa~i"to cm 
que cst;'lvamns mergulhados. 

O Sr. Gilvun Rrtchu (MDR- SE)- Permite V. \'.\• um :tparte"! 
{t\~~entirncnltl do llrudor.) - Sem, evillentcmcntc, qul!rer tirur o 
hrilhn do discurso de V. Ex•. cu upcnas lcmhraria que o que V. Ex• 
diz hoje, nesta Casa, bem pndcria ter sido dito hú lO, ~o. JO anos 
atr:'ts. Até cm outras ger:u;ôcs plldcr-sc-ia i'a1cr. c.xatamentc. o 
mesmo discurso que V, Ex• faz agura. Na vcrd•tdc, cltlrm us ma1das 
do Nordeste ror ucidcntes climúticos é ti"to inconsc4í1Cnlc como dil.cr 
que a Suiça roi surpreendida por urnu nevas~.:a. O~.:orrcr~tm c vão 
continuar ocorrendo os problemas di! secas c inund:tt,/Jcs tllJ Non.lcs· 
te. Os paliativos que todo <:tno se fo1zcm. :.ttr~tv~s de tclcfnncnHt~ de 
governadores, c respostas prontas do Presidente J:t Rcpllh!i~.:a, 

existem h{t mais de trCs nu dez gcraçôcs, na twssa tcrr:t. Evidctllcrnen· 
te 4ue nflo ~ isso que ~sti1 condicionandn o atra~tl J11 ~or~cstc. c 
V. E:-.• u~.:aha de ouvir ll Lidcr do seu Partido di1cr ljtiC :t mcntalidaJc 
nordestina j;'t se modilic1.1U, a esta. altura. O ~nrdcstc c:stú :1trasadn 
ni"to mais por fatores clitn{lth::os. 

O SR. MILTON CAIIR,\L (A RENA- I'Bl- N,1hrc Senador 
Gilvatl Rocha, lanlentavclrncnte o desenvolvimento cientifiCll c 
tccnolô~ico do Brusil - c creio que de nenhum país do mundo -
:tinda ntw chegou ao ponto de donimur as ~.:nndit.;tlcs dim:'tticm. 
A indu C!'il:unns sujeitos it natureza. 

f·: prcs~.:iso que V, E.x' considere quc não hú tanta~ rna1cl:t~. Nn 
meu Estadn, ror cxcmrlo, XW'i· da~ nnssas ~:idades t~m Ú!!lW ptlt[tvcl 
tral:tdtl c talvc/ seja a Parafha. na rc!li<'tn nnrdcstina- c clu niio c~t:'t 
sozinha, c~.:rtamcntc- que nfcre~.:c um dos mainrcs indkc~ de insta· 
l:u;ilcs de n:dcs de CS!lotn. Todas a~ Sl.'dcs municipais c~tiitl clctrili~.:a· 
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dns: a rede rodoviária federal, na nossa região, cstít praticamente 
completa e provavelmente, acima de 80%, em toda a região do 
Nordeste, Portanto o Governo realizou, as obras foram feitas. 
Agora, quando vêm essas enxurradas-... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Nós estamos aprendendo a 
conviver com elas. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- ... que não eram 
freqUentes há alguns anos c agora passaram a ser, por fenômenos 
inexplicáveis - destroem pontes, bueiros, serviços de saneamento 
etc, ~a força da natureza, 

O que quero salientar, neste pronunciamento, é que o Governo 
esteve presente nesta hora difícil da Paraíba c do Nordeste. 

O Ministro Rangei Reis compareceu com sua equipe, mobilizou 
as autoridades locais c foram adotadas providências. 

Quando Citamos aqui a toda hora ouvindo críticas, i: preciso 
também que V. Ex•s ouçam as coisas boas que estão se fazendo neste 
Pais. 

Quero destacar essas medidas que estão sendo postas em prática 
na Paraíba, auxilies para reconstrução de estradas estaduais c muni· 
cipais, pontes, buciros e outras obras de infra-estrutura bem como o 
programa de relocalização de famílias desabrigadas através do Proje
to Mutirão, somente na Paraíba o Governo reservou o auxilio de 
cerca de 50 milhões de cruzeiros. Evidentemente, uma importância 
que talvez niio seja suficiente para a correção de todos os males mas, 
50 milhões de cruzeiros, de imediato, para atender às necessidades 
mais prementes ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um ligeiro 
apartc1 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Pois não. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Evidente que não estou 
querendo denegrir o auxilio que o Governo tem, como disse V, Ex•, 
carreado para o Nordeste nesta circunstância, Apenas, lembrar duas 
coisas ao ilustre colega: primeiro, que D. Pedro II jâ fez isso. V, Ex• 
sabe, c a História registra, que num cataclisma nordestino o nosso 
Imperador, inclusive, vendeu parte das jóias da Coroa. Em segundo 
lugar, o estadista tem que ser um meteorologista; ele não tem que 
abrir o guarda-chuva, e sim prever chuva. E, nesta ordem de idí:ias, 
nós vamos passar aqui e envelhecer c vamos ser substituídos por ou
tros que vão dizer: aconteceu outro catactisma no Nordeste e o Go· 
vernador telegrafou para o Presidente c este mandou dinheiro. ' 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Nobre Senador 
do Estado de Sergipe, as obras de infra-estrutura que foram construi· 
das na nossa Região não são da época de D. Pedro Jl, Posso ati: ga
rantir a V, Ex• que são predominantemente depois de 1964. Se 
V. Ex• tiver dúvida, numa outra oportunidade eu poderei demons
trar isso com estatísticas e números. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Mas não estão fun
cionando. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Não estilo fun· 
cionando, não. Estilo funcionando. Se V. Ex• for 11 Paraíba, hoje, cm 
qualquer cidade do nosso interior, V. Ex• caminhará em estradas 
pavimentadas, V. Ex• beberá úgua tratada e V. Ex• terú luz clétrica 
no seu hotel além de encontrar hospitais, colégios, enfim, uma conti
nuidade de administração e algum progresso. 

Evidentemente não signilica que chegamos a um estado de 
desenvolvimento que não precisamos de mais. Nós, uqui, também re· 
ciumamos a necessidude de acelerar outros tipos de providências 
para fazer com que a economia regionul possu, realmente, se 
transformar e assegurur um padrão de vida que desejumos puru a 
nossa população. Evidentemente que não se pode administrnr num 
pussc de ~úgicu, tem que huvcr tempo mus, indiscutivt:lmente, 
progresso tem huvido e estl1 se rcnlizundo. 

O objetivo da minha palavra, nesta tarde, é cxatamcnte enalte
cer a presteza com que fomos assistido nesta dificuldade c há um pon
to que cu gostaria de dar maior ênfase: o Ministí:rio do Interior, atra
vés do seu titular. decidiu atender uma velha reivindicação do povo 
da Pllraíbll, de sua classe política, agora renovado com o maior empe
nho pelo nosso Governador Ivan Bichara. 

O Ministro entendeu colocar cm prioridade a construção da Bar
ragem de Acanã. aproveitando projeto já existente e elaborado pelo 
DNOCS. 

Está previsto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a construção de 
uma barragem para armazenar 230 milhões de m' de água, a um 
custo estimado cm CrS 130.000.000,000 podendo esta construção ser 
iniciada, como irá ser iniciada, ainda cm 1977, com previsão de con
clusão cm 1979, provavelmente ainda no período do Governo do Pre· 
si dente Geisel. 

Com essa barragem será possível irrigar 17 mil hectares e servirá 
para a contenção de cheias no médio Rio Paraíba. 

Por tudo que tem sido feito, pelas atenções que estão sendo 
dadas no momento a esta situação criada c imposta por forças que 
não temos condições de dominá-las, como seria do desejo do nobre 
representante do Sergipe, nós, paralbanos, através dos seus represen
tantes nesta Casa, queremos levar ao Senhor Presidente Ernesto 
Gciscl c ao Senhor Ministro do Interior, Rangel Reis, os agrade
cimentos. 

O Sr.Jtamar Franéo (MDB- MG)- Pelos projetes. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Não projetes. 
A decisão de realizar uma obra, que embora não seja extraordinária 
-pois i: um investimento de Cr$ 130.000.qoo,oo- será de grande 
significação para nós. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)-Jâ hã recursos? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Aspiração an· 
tiga que governos anteriores não puderam realizar. 

Queremos registrar os nossos agradecimentos e dizer mais uma 
vez que, na Paraíba, o povo está sendo assistido como deveria ser 
assistido. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Pois não. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Era apenas para desejar 
que o meu pequeno Sergipe tenha a sorte da Paraíba que, penhorada
mente, está agradecendo as obras planejadas para o meu Estado. 
Porque se V. Ex• quiser o meu Estado pode ceder ao de V, Ex• 
inúmeros projetas doados pelo Governo mas temos o direito de ser 
São Tomé no meu Estado, agora, só aplaudimos obras concluldas. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA·- PB)- Sr. Presidente,. 
Srs. Senadores, quero dizer ao nobre representante do Estado de 
Sergipe, provavelmente ele não esteja sabendo o que está aconte· 
cendo em Sergipe. Talvez S. Ex• desconheça o grande esforço de 
desenvolvimento que, neste momento, está se fazendo em Sergipe. 

O sistema de abastecimento d'água em Aracaju está sendo refor
çado; é ou não é uma obrn importante? O aproveitamento de águas 
do Rio São Francisco, O que está se promovendo na exploração do 
potássio de Sergipe cujos projetas estão sendo elaborados pois se 
trata de uma cxploraçilo extremamente difícil para a qual o Brasil 
ainda nilo dispõe de tecnologia própria, para produzir cm Sergipe, 
nilo só o potássio mas também o magnésio metálico? 

Sergipe c Alagoas são duas regiões que estão em franco 
desenvolvimento. Aliás, o Governador de Alagoas comenta, com 
freqUência, que o Estado de Alagoas provavelmente sairá do subde
senvolvimento ainda nesta década, ... 

O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• muis uma 
vez um upurtc? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - ... e Sergipe 
tumbém nUa vni ficur {\trás. Evidentemente, querer transformar urna 
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economia cm 24 horus, como pussc de múgica, só mesmo através llt: 
uma cegueira oposicionista. 

i! muito fúcil reivindicar, é muito fúcil rcch1mm", mas adminis
trolr, como CLI comecei este pronunciamento, é muito difícil, sohretu· 
do num Pu is como o Brasll que acumulou durante décadas problc· 
mas gruvcs que o fizeram tornar-se uma Nuçiio subdesenvolvida c 
que, agora, começamos u sentir que estamos nos Jivrundo desses 
grilhões. Evidentemente que enfrentando fatores adversos, cnfrcntan· 
do óbices, imt!nsus dinculdadcs conjunturais internas e externas, mas 
que \'amos cb~p:1r lú, vamos. Pnr isso o Brasil hoje é um Pais respei
tado na comunidade internacional. 

O Sr. Gilvun Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• mais um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Pois não. 

O Sr. Gllvan Rocha (M DB - SE) - V. Ex• está enveredando 
por um caminho que não corresponde ao que foi dito. Não foi sequer 
pensado nosta ocasião, 'I"" o Brasil é um País independente etc. 
Apenas V. Ex• está ajudando aquela observação que nz à margem 
do discurso. f: que, em Sergipe, temos uma infinidade de planos 
governamentais que cederemos ao Estado da Paraíba se for o caso. E 
V. Ex• foi muito infeliz nos dois exemplos citados. Primeiro, o 
abastecimento de úgua de Aracaju, que parte da adutora do rio São 
Francisco, está exatamentc há 15 anos parada: o segundo, o proble· 
mudo potássio, que é o nó da garganta do Sr. Ministro das Minas e 
Energia, no meu Estado, foi descoberto exatamcnte há quatorze 
anos c, por três vezes, houve banquetes no meu Estudo para comemo
rar o início da cxtração do potássio que está jazendo ainda no subso· 
lo há exatamente treze unos sem absolutamente nada de prútico. E 
tem mais, Ex•: durante um interregno surgiu um episódio escabrosís
simo do Grupo Lume de carátcr altamente lesivo ao meu Estado, 
sem contudo ter sido tomada nenhuma providência. Houve uma que
da terrivel do conceito do Ministério, pois, as casas que foram aluga
das para o escritório do Lume Potássio, cm Sergipe, não foram pagas 
por aquele Grupo. E ficou por isso mesmo. Então temos todo o direi· 
to de sermos São Tomé em Sergipe. Chega de banquetes, chega de 
bandas de música. A! nossas jazidas de potússio podem ser tiradas 
até de currinho de mão, Ex•, porque anoram, em nossa região, até 
dois metros da superficic do solo. E há treze anos se burocratiza isso 
e o potássio que~ bom não saiu. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me concede um 
aparte'~ 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) - Nobre Sena· 
dor, jú tentei, por dLias vezes, encerrar este pronunciamento, mas 
diante da provocação do representante de Sergipe, apenas quero di· 
zer duas palavras. O potássio de Sergipe não pode ser explorado atra· 
vés de carrocinhas de mão. 

O Sr. Gilvon Rocha (MDB- SE)- Tirado. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Isso mostra que 
V. Ex• não conhece o assunto. Está falando naturalmente porque ou· 
viu dizer, ouviu comentário~. mas não é esta a maneira de se explorar 
o potássio de Sergipe, que é uma das mais difíceis estruturas de 
potássio encontradas no mundo, inclusive sem similar. O dominio da 
tecnologia da exploração de potússio pertence a uma meia dúzia de 
países. Estamos, hoje, nesta altura, para conhecimento de V. Ex•. 
tentando definir essa estrutura que, Jamcntuvelmcnte, nuo foi possí· 
vcl, inclusive por incidentes que V. Ex• citou, com uma tentativa 
malograda nu exploração do potússio, quando foi entregue u uma 
empresa privada que, aparentemente, parecia próspera mas, depois, 
por questões internas não teve condições de chegar ao nm do projeto. 

O sistema cupitalist:l brusilcirn, buscado nu livre empresu 
orcrccc riscos. Hoje umn empresa é saudável, é uptu 11 ussumir 
compromissos, grandes projetos e mcrt:ce apoio do Govcmo, Mus, 
Jogo depois, por questões independentes da vonl!ldc do Governo, 
essu empresa pode mergulhar numu crise muito grande e .... 

O Sr. Gihun Rocha ( MDB- SE).-- Entra no rol das I '>·l. 

O S~l. Mli.TON CABRAl. (ARf-1'./t\ - I'B) - fr:~e:ts<ar no 
seu:-; tlh,ietivos. Jssn ni'io signinca, c00 ttJdo que o Gov(!rno funda
ment:tlmente errou, porqut::, nu ocasiàL1· quando ~~ en1prcsa :t~sumiu 
o compromisso de cxplorur o potússiD de Sergipe. ap\trcntclllCnle 
oferecia um <.JUadro saudável. 

Agom, V. Ex• ni10 rcrdc por csp'rar, p9rquc no Governo do 
Presidente Gciscl esse. problema do p0 tússio de Sr.:::rgipt: estará 
~:qu~lcionado C, provotvclmcntc, Sergipe st:rú o grande abastecedor do 
Brasil d~ sais de potússio. 

O Sr. Gilv•n Rocha (MDB- SB:l- V, Ex• vni-mc permitir, 
por favor'? (Asscntirm:nto do orador,) OeNcjo desfazer uma tda de 
r.:quívo~:ns no p~thtvrcat.io de V. E~• pr. Primeira. evidentemente, é 
uma injustiça muito gritante para con1 o seu colega. V, Ex•. que é 
um homem muito inteligente, sabe que foi usada uma forca de 
cxprcsstta: eu disse que o potássio unornvu de tal maneim à 
superfície do meu Estado que o seu snl poderiu ser tirado com 
carrinho de mão. Evidentemente, v f:X' querer concluir que cu 
csturia dizendo que se explora potá~'jo com carrinho de rnào é 
querer fazer pouco desta Casa. Em segu~do lugar. o fato tecnológico 
apontado por V.Ex• carece de funda111ento científico. Se oxiste um 
tipo de aproveitamento que, inclusive. í: feito por clctrólisc, saiba 
V. Ex•- c quem me deu essa informucão foi o escritório da CPRM 
do meu Estado - é a exploração do P0 litssio dc Sergipe. t. um 
método singelo na tecnologia porque ó uma tecnologia simplória. 
Então, não cahe aí a desculpa de V.Ex• que aquilo sc:ja um 
emaranhado tecnológico. Mas. V.Ex• ;e trai no final disso. Volta, 
novamente a falar do futuro: c que SeréP< terá, Sergipe certamente 
daqui a alguns anos verú raiar o sol, e cois~ts desse;: tipo, ql!e cst:.lmos 
acostumados a ouvir há treze anos. Se :;etc unos de:: pastor Jacob ser· 
via. Sergipe jú serve hú mais de treze, 

O SR. MII.TON CABRAl. (A fZENt\ - PB) - Nobre 
Senador, niio pretendo estender mais este pronunciamento, porque o 
ohjetivo dele foi, exatamente, cxternar o agr:.tdecimcnto do povo 
par:lihano eiS providéncias adotados pelO Presidente Geisel c pelo 
Ministro do Interior, com relação às cheiaS da Paraíba, Mas, só para 
mostrur como V. Ex• cstú inteiramente 1onge do assunto, quero dar 
as seguintes informações: as jazidas de pOl:'\ssio de Sergipe estão a 
umu ultura médiu de 600 metros abuixo dU superficic ondulada: a sua 
cxplnmçi10 nito pode ser superficial. v. Ex•, provavelmente, não 
scrú capaz de me dizer, ugora, se cssu c,.:plornção deve ser di reta ou 
por processo de solventt.:s; nt:m V. r:;,.:' J1odcni mt! dizer qual a 
tecnologia mais indicada c se jú cstú sct1do Uplic:td~t. para estruturas 
onduladas como a de Sergipe, cm outro:' p:.tiscs qu~: tan1bém são pro
dutores de potússio. Gosturiu que V t~x•, se algun1 di•t quist:ssc 
volt:tr ao debate dcsw matéria, se ilu~t·russc no assunto para, aqui, 
cstuhclt:~:crmos um dchate especifico sobre o problema do potússio 
de Sergipe. 

O Sr. Gilvun Rocha (MDB- SE)- Pralcrosamcntc. 

O SR. MILTON CABRAL (AR.ErJA- PB)- Não pretendo 
muis continuar no debute, porque acho qt.JC? quejú dif>sc é suficiente
mente esclarecedor. Quero mais uma vet. dtzcr qut: nós, paraibanos, 
estamos gratíssimos peht ação cnérgjc, c decidida do Presidente 
Gciscl c pe\u iniciativa do Ministro do Interior cm decidir a cons
trução da Barragem do AcunU, no CUrso rnédio do Rio Paraíb:t. que 
vai oferecer uma soluçtlO dcsejada ttrdc:ntetncntc pdo povo c pelu 
classe politicu do meu Estudo. (Muito ber1'! Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (José Lind0,o)- Concedo u palavru an 
nohrc Scrwdor Benedito Ferreira. 

O SR. IIENEDITO FERREIRA (AfZENA- GO. Pronunda o 
scguintc discun~u.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Atordoados, como aqueles l!llc despcnun1 Uc um SO!lll 

uncstcsiantc, os rcspons(tvcis pelos dcstir1~lS Uo hornern, nc~tc último 
quartel do século XX, acnrdararn, cr11 1 ')731 pela J.:risc do petróleo, 
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alarmados pela estupenda clcv:tc;ào dos rrcços a par da repentina 
conscicntiz:u;no do breve esgotamento das jazidas localizudas. 

Mcnsurad::ts as conscqí.lências da mais que cahtmitosa situação, 
todas as inteligências, cm todas as latitudes de terra foram rnohili~ 
zudas para encontrar um cuminho, uma solução que, pelo menos, 
umcnizasst! o grande npocalipsc da inuniçUo das máquinas. 

Tal angústia, tamanha u urgência que, até mesmo as economias 
mais sólidas c nunca visitadas pelo nugclo do desequilíbrio 
linancciro, para custearem a busca do petróleo, c de outras fontes de 
energia, não mediram esforços ou conseqUências, ao ponto de bus
carem, como sua aliada, a mais que indesejável inflaçiio. 

1\a verdade, Sr. Presidente, seja por atender dirctumcnte aos 
meios de transportes c movimentação das máquinas, que geram o 
conforto c os bens de consumo de grande parte da humanidade, c 
indirct:Jmentc bcncõciá-la, no seu todo, o certo é que: todos nós, 
indistintamente de ruças ou credos, fomos mobilizados paru a grande 
batalha, para a batalha contra a fatal inércia que, pela falta de 
combu~tívt:l c de energia, seriam levudos os engenhos mecânicos 
usados pelo homem. 

No entanto - Sr. Presidente, inexplicável c paradoxalmente, 
um outro muito mais sério alarme, muito mais contundente c muito 
mais gritante, há mais de 25 anos divulgado pela ONU, que cru c 
continua sendo a ineliciêncin crônica na produção dc energia para o 
corpo humano, que não só vem se agravando uccntuadumentc, como 
tnmhém, nUm verdadeiro desvario- nós os maiores interessados -
vamos destruindo os meios, pela devastação da terra nu qual 
produzimos os alimentos de que neccssit,mos. 

A FAO, como organismo espccinco criado pela ONU, leal c 
ohjctivamcntc, alertando através de estudos c estatísticas, rcanrmot 
que mais de 2/3 da humanidade padece fome, mui que tem causado, 
segundo aqueles estudos, a morte implacável de milhões de vidas 
humanas. 

De nossa parte, Sr. Presidc:nte, temos no Brasil -é verdade
pelo menos nos últimos 10 anos, buscado, mesmo tímida e 
parcialmente, a destinação que nos foi dada pelo Criador, quando 
nos legou este imenso continente quase todo agricultável, para 
habitarmos. 

Em que pesem as distorções cometidas no pretérito, como foi o 
caso de virmos produzir tratares somente I O anos após implan
tarmos as muitas fúbricas de automóveis c outras tantas distorções, 
que muito longe iriam se as fôssemos aqui alinhavar, ainda por 
serem cstirpndas no relacionamento entre a cidade c o campo, entre u 
economia urbana cu rural. Mas, com tudo isso,já logramos uh:ançar 
o segundo lugar de maior exportador de.: alimentos entre os países 
produtores. 

Pois bem, Sr. Presidente, sabemos todos, tais as disponibili
d~tdes de terras c, sobretudo, a nossa vocação, quusc atávicu, para .o 
umanho da terra, que, se não revermos, urgentcmente, as nossas 
prioridadcs de investimentos, se nüo passarmos a .aplicar mais 
m:H.:içamentc na ugropecuária, esturcmos- por ~erto - assumindo, 
diante da humanidade c, de modo especial, diante daqueles 
11agclados pela fome, o doloroso papel de egoístas dos povos. de 
indif~.:rcntcs par~1 com a humanidade unte o seu mais antigll c terrível 
dos inimil!os: n fome. 

Inegavelmente, cm época alguma de nossa história, é preciso 
que se exalte, tivemos um Governo que apoiasse tanto a agropecuá
ria como o ntual. Ai estão os programas de apoio que cheg~tm até a 
supcrporcm-sc, na busca de se resolver os antigos problemas da 
produçuo e da produtividade. 

E, no entanto, é com profundo pesar que compulsamos as 
estutisticas, em que pese n verdadeira multiplicação de insumos 
modernos, a quadruplicação de trutorcs utuundo na nossa ngricullu
ra, a quintuplicaçuo de consumo de adubos químicos, não obstante 
tudo isso temos perdido em rrodutividude, por úrca cultivada, nos 
principuis itens du nossa trudicionul agricultura. 

Mas, repito, Sr. Presidente, nào obstante o rcaliz:tdo at~ aqui, 
scjn pela amplitude das frentes a serem atucudas, ~eja pela limitnçi1o 

dns recursos disponíveis, ou até mesmo por um lamentável cochilo, 
mas nunca por descaso. o certo é que um dos mais importantes 
programas governamentais, o POLOCENTRO, e o conseqUente 
aproveitamento dos cerrados poderá torm1r-sc em mais uma do\oro .. 
su c dara frustração, face ao encarecimento dos insumos básicos, 
neçes~Ctrios it sua consecução. 

Em Goiás, de há muito, utravi:s da METAGO- Empresa de 
economia mista, criada pelo Governo estadual, objetivundo a 
prospecção dos nossos recursos naturais, de modo especial os mine
rais, através dela localizamos ejii temos pesquisada na região Ouvi
dor-Catalão, uma importantíssima jazida de fosfato, com cerca de 
250 milhões de toneladas, com teor superior a 5% de P205. minério, 
que sabemos todos, mais que indispensúvel à fertilização dos nossos 
imensos cerrados do Centro-Oeste, no entanto lá se encontra inerme, 
exclusivamente por falta de recursos nnancciros que montariam em 
cerca de 80 milhões di: dólares, ou seja, aproximadamente I bilhão 
de·cruzeiros, que, em última análise, não correspondem, em verdade, 
a I% dos recursos governamentais destinados ao financiamento da 
produção agrícola no ano de 1975. 

A magnitude do problema do fosfato no mundo, no Brasil, e 
particularmente na região Centro-Oeste, é tamanha que, para 
melhor entendermos a sua significação, trazemos aqui um estudo 
critl.!rioso e elaborado por especialistas para integrnr este nosso 
pronunciamento. 

Vejamos o que dizem os dados dos técnicos da Metais de Goiás 
S/A: 

"/\ NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO 
COMPLEXO INDUSTRIAL PARA EXPLORAÇÃO DO 

FOSFt\rO DA METAGO NA REGIÃO OUVIDOR-
CATALÃO 

Alimentos e mercado de fertilizantes 

A explosão populacional, os fatores climáticos, a baixa 
produtividade do solo, a crise energética, são, entre outras, as 
causas dt: um espectro que assola o mundo cada vez mais 
faminto e carente de proteínas, 

Após a crise de alimentos iniciada em 1972, o Ministério 
da ,\gricultura e Floresta do Japão preparou um estudo com 
projeções para os anos de 1980a 1985. 

Suas conclusões mostram que produtos como sorgo, 
milho, trigo e soja só atingirão o equilíbrio demanda-oferta 
cm 1980: arroz, carnes e leites nUo conseguirão att!:nder à 
demanda. No período 1980-1985, nenhum desses produtos 
scrfto produzidos cm quantidades suficientes. f: bem provável 
que o quadro tendu a ser ainda mais pessimista, se considerar
mos a alta de preços verificud:t nos transportes, combusti· 
vds e fertilizantes. entre muitos, nos últimos 3 anos." 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• focaliza com 
oportunidudc o dever que tem o Governo - c digamos ussim. os 
governos di! todo o mundo- de volt~1r su~1s vist:ts para o incremento 
da produç-ão agrícola. V, Ex• está citando estatísticas, inclusive 
oriundas de trabalhos do Japão. V. Ex•. que cuida seguidamente du 
matéria, deve conhecer o livro que teve um~1 grnnde divulgação, 
exatumentc pcl::1 prorundidadc com que tratou do ussunto: O mom~·n
to da dt•cisàn. Mas entendo que, paralelamente a essa convcrg~ncia 
dt: interesses pura a produçüo ugricola, c tendo cm vista o crescimen
to da população do mundo (hoje somos quatro hilhões c marcha
mos, dentro cm pouco, para 7 hilhõcs), V, Ex• ht1 de convir qlle, paru~ 
lclamentc a cs!'oe trahalho, a llnka iniciativn qu~ SI! impôc, c que deve 
scr ex:.uninada c cntcndid~\ cum :-;ericd~tdc c com cuidm.lo, ~ n con
trole du natalit.Jade. Quando se fala no assunto, M 'ILICill pense que se 
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estú pregando u csterilizaçào, a utilização de medicamentos ou de 
uparelhos que determinam essa quedu de nascimento. Mas h!t pes· 
sous que têm cuidado do assunto, cm •imbito mundial, inclusive de 
puíscs altamente desenvolvidos. Quando falo do controle da nata lida· 
de, falo cxaU1mcnte na conscientizuçào da família, isto é, que pais e 
miics se consch:ntizem do seu papel, porque enquanto se mantiver 
esse crescimento crescente e progressivo da população, estaremos 
cu indo num circulo vicioso, porque, por muior que seja a produção 
de alimentos. ela será sempre insunciente para atender uma popula· 
çào cm eterno crescimento. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Rcalmen· 
te V. Ex• truz uo debate um aspecto palpitante, um aspecto pertincn· 
te, embora não o enfocásscmos cm nosso pronunciamento. Para· 
doxulmentc, em verdade, os mais proliferas são exutamente os mais 
famintos. Talvez seja umu arma, um artifício da próprio natureza, 
que procura suprir a ultíssima taxa de mortalidade com o aumento 
du fertilidade. 

E observe-se que é exatumente nus regiões mais pobres do globo 
terrestre que o incremento populacional se faz mais acentuado, 

V. Ex•, Senador, nordestino que é, sabe que o interior do Cearú 
·- talvez por ser o mais permanentemente visitado pela pobreza e 
pelo Ougelo da seca, segundo os demógrafos e os estudiosos do assun· 
to - atinge o espantoso crescimento populacional, com a taxa de 
4,8%, superando todas as taxas que se tem podido observar em qual· 
quer região do globo. 

Mas desse problema me recordo, quando Deputado. De fato, 
este assunto empolgou a opinião pública mundial e de modo particu· 
lar o Parlamento brasileiro, quando determinados setorcs, muito 
preocupudos em deixar mal o próprio Governo de então, alardea· 
vam que estaria havendo uma esterilização em massa nas nossas mu
lheres nu Amazônia c coincidentemente fomos vítimas, naquela épo· 
ca, de um outro logro - quase concomitantemente- com a prcsen· 
ça do tristemente célebre Herman Khan, com o seu famoso Lago 
Hudson, que nunca c'istiu e que nunca chegou a ser um projeto por· 
que, como sabe V. Ex•, naquela época se estudava o lago da paz, 
Mas o importante, àquela época, é que o assunto empolgou tanto a 
opinião pública, a ponto de exigir um pronunciamento do próprio 
Vaticano. Se não me falha a memória, houve um pronunciamento 
em que se enfatizava muito a necessidade da paternidade responsâvel. 

No entanto -como eu disse- é um assunto realmente cnvol· 
vente, palpitante c da maior seriedade. E para aqueles que observam 
os mandamentos e os textos biblicos, a dificuldade é bem maior, 
porque sustenta a Igreja que a interrupção de um óvulo fertilizado é 
um aborto. De minha parte, reiteradamente tenho me manifestado, 
nesta Casa, que me merece muito mais estima- se passivei ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um 
1parte, nobre Senador? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Darei, 
desde que V. Ex• permita-me concluir meu raciocinio, que é uma 
resposta a V. Ex• 

Se possível me fosse estimar um irmão decaido, capaz de matar 
pura roubar, mereceria ele muito mais estima e muito mais respeito, 
do que aquele que é capaz de matar, ainda no ventre, uma criatura 
que não pediu para nascer, uma criatura totalmente indefesa. 

. Daí por que me preocupa como colocarmos c conduzimos o 
problema do controle da natalidade. Até onde seria controle c onde 
se iniciaria o infanlic!dio7 

Mas espero cm Deus que V. Ex•, aparteando-me novamente, 
possa truzer·me alguma luz, dentro da qual possa nortear-me sobre 
esse extraordinário problema. 

Ouço V. Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Quero dizer a V. Ex• que 
fui absolutamente claro quando expliquei o meu ponto de vista. E 
procurei até ser um pouco mais amplo, mais abrangente, Não disse 
apenas a paternidade responsâvcl. Quis dizer a consclcntização da 

• 

família. envolvendo marido e mulher, na apreciação c no exame des
se prohlemu. C: claro que, com V. Ex•, também sou profunda c 
convictamente contrário ao aborto, sob qualquer aspecto ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Não tinha 
dúvidassobre a bondade c a honradez de V. Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- ... porque aí jú seria o 
crime, c nào evitar o problema. Falo cm evitar o problema, que se 
agrava, hoje, em decorrência de dois fatores, como sabe V. Ex•: 
primeiro, pelo avanço da ciência médica, através da qual o número 
de mortos vem diminuindo, uma vez que vão se descobrindo drogas 
capazes de curar determinadas moléstias c enfermidades que, cm 
outros tempos, eram incuráveis: segundo, o crescimento da popula
ção, em termos muito além do que pode suportar o mundo, pela sua 
impossibilidade de, com os recursos dominantes, atender às neces· 
sidadcs dessa imensa população. Pedi o aparte apenas pura nxar que, 
quando falo em controle de natalidade, eu me situo, também, dentro 
das boas normas cristãs, pois não admito, não defendo, rejeito, repi· 
lo, o método do aborto.· 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - V. Ex•. 
pura mim, particularmente, nada trouxe de novo, porque o conheço 
desde a C•imaru · dos Deputados, sei da boa formação cristã de 
V. Ex• 

Talvez cu não tenha sido feliz quando teci algumas consi· 
derações sobre o problema, na tentativa de externar a V. Ex• e àque
les que me honram com a sua atenção, a minha preocupação no 
exame deste problema, porque, realmente, me angustia, me preocupa 
esse crescendo, cada vez mais acentuado entre ná:s, do egofsmo, esse 
egoísmo que leva certos povos, certas civilizações, que não são afligi· 
dos pela pobreza, mas que, para poderem viver mais fartamente, não 
querem ter nthos, e lançam mão desse doloroso e quase impublicável 
e<pedicnte que é o aborto legaliza~o. , 

Invoquei, a par das preocupações de S. Ex•, aquilo que já era do 
meu conhecimento c que realmente ocorre com o maior crescimento 
populacional, exatamente onde a fome se faz mais constante, 

Com a permissão de V. Ex•.·• esperando que V. Ex• continue 
não só me honrando, mas participando, porque sei que trará luzes ao 
meu apagado pronunciamento, tentarei prosseguir no mesmo. 

Sr. Presidente, mostram - como eu dizia - os estudiosos do 
Japão que i: bem provável que o quadro tenda a ser ainda mais 
pessimista, se considerarmos - enfatizam· bem - a alta de preços 
verificada nos transportes. combustíveis e fc:rtilizuntes, entre muitos, 
nos últimos 3 anos. Quase como que emoum círculo vicioso: transpor· 
te dependente de petróleo; cita os combustíveis e fertilizantes, à 
maioria das vezes, defensivos e fertilizantes, também dependentes do 
p<tróleo. 

Dentro deste contexto, convém unaliarmos a situa,ão brasilci· 
ra. Dono de um vasto território, com clima ameno possibilitando o 
plantio durante o uno todo, dispondo de mão-de-obra, o Brasil 
voncendo barreiras de reconhecida dinculdadc, poderá tornar-se o 
celeiro do mundo. 

Os estudos existentes evidenciam que a agricultura brasileira 
vem respondendo de forma compatível à demanda interna de alimcn· 
tos contribuindo pura liberação de mào-de-obru neccssâria aos 
outros setores produtivos e destacando-se uin,d~ pela transferência 
maciça de recursos do setor primário pura os demais. Com efeito, 
coube à agricultura a capacidade de gerar meios às importações, 
contribuindo, nos últimos anos, com mais de 60% de seu total. 

Permitiu-se, com os recursos da agricultura, implantar-se u 
indústria automobilística, que a ela cm nada serviu. 

Caso se incluam o valor dus exportações dos produtos scmi· 
manufaturados e manufaturudos, derivados de produtos agropecuâ· 
rios, o Indico eleva-se pura mais de 70%. Considerando-se que as 
importações dos produtos ugropecuúrios representam cerca de 9% 
somente, no vulor das importações, podemos compreender a impor· 
tünciu liquida que representa o sctor contribuindo pura reduzir o 
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endividamento externo. Porém, para darmos atendimento a um 
conjunto interno e manter as exportações num ritmo crescente, é 
necessário termos uma agricultura forte, racionalizada, capaz de 
absorver novas tecnologias a lim de torná-la rentável, possibilitando, 
assim, competir no mercado externo. 

o Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Benedito Ferreira? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- 00)- Com mui· 
ta honra. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Benedito Ferrei· 
ra, V.Ex• tem toda a razão quando diz que precisamos, acima de 
tudo, de uma agricultura forte. O que não entendo é que a indú.stria 
seja su bsídíada c que os produtos agrícolas, como o café, a soja, o 
cacau, paguem a cada ano, maior preço sobre o confisco. O confisco 
sobre a soja, o cacau, o café, independentemente de desmotivar o 
agricultor, cria, para esse rurícula, uma situação díiTcíl e delicada, 
porque ele nunca sabe em quanto vão ser taxado aqueles seus produ· 
tos. Um outro aspecto: o agricultor sofre íocídêncía tributária, e não 
tem direito ao crédito daquela incidência tributária sofrida que ele 
pagou. A indústria não; goza o crédito e usa-o para a comercializa· 
çüo. O comércio goza o crédito c usa·o para a revenda dos seus 
produtos. Com o agricultor ocorre o contrário: paga o tributo 
quando vende a matéria-prima; não goza do crédito e paga tributo 
na aquisição do arame farpado e de outros implementas agrfcolas. f: 
muito oportuno o pronunciamento de V. Ex• r: preciso que se 
compreenda que num País onde a agricultura, mesmo com esses 
encargos, responde com mais de 60% da nossa balança de pagamen
tos, seria importante que o Governo entendesse que essa agricultura 
precisa ser mais motivada. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Agradeço 
a V. Ex•, sobretudo com u sua autoridade de Presidente da Comís· 
são de Agricultura do Senad9 Federal, que dá novo alento a este nos· 
so clamor, a este nosso queixume que resultará, como V. Ex• 
verificará ao final, num apelo, nesse apelo que V. Ex• enfaticamente 
acaba de pronunciar, qual seja, o de melhor tratamento para a nossa 
agropecuáría. Referiu-se V. Ex• ao confisco que seria, segundo a 
intenção dos tecnocratas, uma contraprestação aos juros subsidiados 
fornecidos à agricultura. 

De minha parte, nobre Senador Agenor Maria, tenho fundados 
receios de que esses juros subsidiados representem, em última análí· 
se, uma íníqOídade, porque atendem a uma minoria. 

Temos seguramente, no máximo - tenho dados nílo atualiza· 
dos- mas admitamos um crescendo vertiginoso que se vinha verífi· 
cando até 1975 no volume de recursos disponíveis e colocados à 
disposição da Agricultura, I milhão c quinhentos mil contratos de 
tlnau.cíamento seja atr-Jv~ Jo Banco do Drasil, ou atraW:s de banco• 
particulares com recursos do Banco Central. Mas temos, segundo o 
INCRA, mais de 4 milhões c SOO propriedades rurais em atívídadc. 

Percebe V. Ex•. mesmo desconsiderando que há propríe· 
dadcs rurais que têm até três, quatro, cinco, seis contratos e admitín· 
do-se, para raciocinar, que houvesse um só contrato sobre cada 
propriedade, teríamos 2/3 dos produtores ruricolns do Brasil produ· 
zíndo sem nenhum subsidio, sem nenhuma ajuda de juros oficiais 
mas, para vender no merendo aos mesmos preços daqueles bem 
falantes, daqueles que, como cu, têm a felicidade e os meios de nden· 
trar a um cstnbelccímcnto oficial de crédito e solicitar os créditos e os 
meios que o Governo coloca à minha disposição. 

Temos que levar em conta que os menos afortunados, que nem 
sequer têm garantias reais para oferecer, são forçados a produzir 
muitas vezes pagando juros de agiotas e comprometendo a sua 
produção com aqueles pequenos comerciantes que lhes fornecem, 
vendendo na folha, na ruma, mas o que é pior é que ele mesmo canse· 
guindo segurar o produto do seu mais que suado sacrít1cio, nu hora 
cm que vai vender no mercado, ele vai vender pelo mesmo preço pelo 
quul vende aquele que recebeu adubos químicos de gruçn com dois 

unos de prazo sem juros, com 40% pagos pelos cofres públicos, aquc. 
lc que tem um sem número de vantagens, e não há como culpar-se o 
Governo por essa situação. ~ bem verdade. Não há como culpar esta 
ou aquela administração dessa anomalia, porque ela nos levaria 
fatalmente, na busca do ré:u, às origens do povoamento do nosso Ter· 
ritórío. 

Mus, sou grato a V. Ex• 

O Sr. Hehor Dias (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não sou economista, 
nem chego a falar o economé:s ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- O que é: 
muito bom, porque assim posso entender V. Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BAI- E por ísm dosde logo 
nH.:rc~:crci ahSLllviçih> se incorrer cm pecado nas minhas intervenções 
nesse sctor. Peço licença pan1 responder i1 ohst:rv~u;ào do nobrc Sena
dor Agcnnr Maria que, praticumcntc, cssu prt!scnça do Estado nessa 
forma, no que Ji1 respeito ao corn~rcio desses produtos agrícolas, 
nilo chega a sc.:r um t.:onnsco: conlisco houve cm épocas distantes. 
sobretudo em relação ao cacau. O Governo apoderava-se do produ· 
to decorrente da incidência desse confisco e nem sequer ap\icuvu na 
wna cacaucira urn ~.:cnt:l\:o. Dai o 4uc nós vimos foi u Bahia cair da 
su~t posiç:to Llc maior produtor de cur.:~tu do mundo a um terceiro ou 
quarto lugar. HnJc, h:i rrcsenç~t do Governo, do Poder Público
devo di1cr que :mtcrior it Rcvoluçfm, mas que rcccb~:u in~rcmcnto 

>H.:cmuaJo apl1S n movirnl!ntn lh! março, Surgiu a CEPLr\C, um 
órgão voltado, exatamente, para a lavoura càcaueira e o que nós 
\'COllls hnjl!, cm face dcss:t intcrfcrência bcnélica. ê que a Bahia, 
,o;cgundo c.'itnu :t ler cm puhlic~tçtles várias d:t imprensa. dc:ntro de 
três anos nús recuperaremos ~14uela situaÇrio anterior. Por isso, 
cntcndn qut! nttn é hern a palavru conlisco que deva prevuleccr. 
Porque. qu:mdn n (ilwcrno :tbsolvc uma pune: do valor resultante do 
L'omC::rdo desses prndutus, ele darú recursos para investi-los não só 
no l!Ue dit rcspl!Ítn ~~ essa prtldur;no especifica, seja soja, café ou 
cacau, seja t;.nnhém cm relaçiln ü prnduçrio agrico\u, cm gcrul. que 
cst[t u prccis;.tr de incremento. incremento que se há de dar de manei· 
ras as mais diversas, seja cuidando do campo díretnmentc, seja no 
que di1 respdto ü produção de implemento c ainda adubos, 
diret~1111entc ligados !t hoa produção agrícola. De modo .Juc, entendo 

. que :1 p:1lavra c~mlisco n:itl se ajustu bem à re.:llid.:1dc dos f~tos. E.'ita, 
:t minh:1 opini:ln. pedindo jú ~~ ~ahsolviçiio paru o pecado, se nele 
incorri. pnr n~u entc.:ndc.:r de Economia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA GO)- Mas V. Ex•. 
inteligc.:ntcmc.:ntc.:, como h[1hil csgrimistu do verbo, subc muito bem 
que n:'ao hú comtJ, em determinudos termos, cm determinadas expres
sões, dourar a pauta. O que há cm realidade. Excelência, é que 
talvc1. hoje OI,.'Unlisçn ruiu rcprcsc.:nte taquclu lesão que reprcsentuva 
n~1 puss:tdo. Talvet. hoje haja uma contrapartida nmior. Mas não hú 
cnmo mmlilicar, ~ realrnc.:ntc um confisco, V~.:ja V. Ex• o caso da 
suja. f: hcm verdade que o pl:mtmlor de soja dcsp~:ndeu no seu custo 
de rroduç~o. aprn.,irn~rdamcnte, por suco. SO cruzdros, c estú 
vcntlcndn este mc.:snw s~tcn de soja, graças à int~.:rvcniência 
~ov~.:rrwrnental. ü dinamiwçãu do nosso movimento de comérCio 
e\terior, u ~SO crutciros, nu a 400 dôlur~.:s a wnelndu. Mas, h{l um 
t.:onl'isl.'~l . .:tlr~tvés dn qlwl o Govc.:rnn, pr~.:oçupado com o homem d~1 
úrca urbana. purquc hra~ilciro tamhêrn, persegue, manter o óleo 
cumcstivcl, llcriv~tdu d:t snj~t. u um preço mais compatível para a 
11~1ls;a do trah;1lhath1r urhanu. 

Disse, aqui, que não há como negar, cm época alguma tivemos 
um governo tão voltudo, tão preocupado com a agricultura. Nunca 
se foz tanto em favor du ugropecuâría, como tem sido feito nos 
últimos unos. 
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O Sr. Hellor Dias (ARENA- BA)- Permite· me V. Ex• um 
urmtc'~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Durei o 
:1p:~rtc :1 V, Ex'. mm gosturiu de situar-me melhor no problema, 

Eu dit.ia. enfaticamente, do meu reconhecimento ao que se vem 
f:w:ndo. Cheguei até a dizer que hít paralelismos c supcrposições de 
projctos p.ovcrnamentuis, que no ufã de resolver esses problemas que 
vinham se ctcrniz:mdn no Brasil, chegam :.1 se sobrepor, a se colidir e, 
até mcsrno. pm:u.Joxalrncntc, para a mesma finalidade, com taxas de 
juros llifcrcntcs. 

Mas. cu o disse no sentido' de louvar cssu preocupação do 
Governo atu~al cm justiçar a esse injustiçado homem da roça, que· 
nem SC(.Jl!Cr- sabemos nós, os· roceiros - tem o direito de pôr o 
prc~n n01s suus mcn.:adorias. V. Ex• sabe que urn lavrador chega ao 
cstahelcdmcnto de um industrial c pergunta: "a que preço o senhor 
me paga o arroz? A que preço o senhor está me pagando o feijão? "A 
que preço li senhor me paga a arroba de boi?" Mas, na hora de 
comprm ele perguntu: "A que preço o senhor rnc faz o par de botina? 
"A l!liC prc~o o senhor me fuz a caixu de enxada? ... Veja V. Ex• 
como a coisa é mal posta, secularmente mal posta. 

O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- Muito bom! 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Na hom 
de vender, quern rlic n preço são os homens da cidade: na hora de 
cnmprar. qucmtarnh~m pile os prc~os são os homens da cidade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um 
aparte'.' 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com 
pr:11cr. nnhrc Senador. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BAl - Nobre Senador, acho 
que V. J:.\<;~, jt1 agorn, estú c:~aminando o assunto com bases numa 
deturpuçào, perdoe-me, talvez a expressão não seja esta, numa 
dcf,,rmaçtlll dllS fntos, porque V, Ex• deveria aduzir ao seu discurso, 
:ltl ladtl d:1.' medidas :1 que V. Ex• jú se referiu, uma outra adotada 
pdu (itH'Crllll, c d:1 nHiis altu rdevúnciu, que mostn1 a suu 
prctl~llpa~:io com essc pcqucno produtor, com esse homem ingénuo 
:1 que V. J:,~ se refere: a esse homem l.JUC cstú sujeito a interferências 
de tllll:l ordem. f;_ ,, preço mínimo que o Governo garante ao 
rrmhlltlr. V. E,,~ se negar isso, est(J ~~ negar uma dus bases da própria 
pnlitie:~ eennúmic:t úo Guverno. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Veja 
V. J·:,~ p:m:ec ljue estanHlS fal:mdo a mcsnHIIinguagem. perseguindo 
lllllCSilltl llhjctivn, que é de reconhecer o acerto da politica que vem 
scJH.ltl imrlantml:l. Mas não sei se V. E'<' por dever de oficio ou 
talvc' cu. 11:1 minl1:1 puhrct.a vcrbul, não estcj~1 conseguindo me fazer 
entender nws, V,E.,~. nu exercido da Liderança do Governo, tem 
rculmcntl.! pmcur:tdn dci.'<ar fora de Uúvida 4uulquer palavra, que 
pnssa sip.niJ'iear 11111 dcs:~prcçn ttn esforço que vem sendo cometido. 

Eu em momento qualquer poderia ignorar a política de preço 
minimo. Acho, após trazer à colação os dados • fatos, como, por 
exemplo, quando disse que um bilhão de cruzeiros, oitcntu milhões 
do dólares que u Motuis Goiás- METAGO precisa para produzir 
fosfato suncicnte paru prover todo o mercudo brusileiro, é uma 
importilncia irrelevante porque da signinca menos de 1% de todo o 
recurso que o Governo Federal colocou à disposição du agricultura 
em 1975. Veju V. Ex• que uposar desse crescente upoio, às vezes falta 
recursos a um setor como cu disse, atê mesmo por um cochilo, mas 
nunca de má fé, nuncu por descaso. Mas o fato existo. 

E a par deste nosso objotivo, outros aspectos tenho truzido ao 
meio do discurso, e nào podia eu, senão numu demonstração de 
dosaprcço a V. Ex• o uo nobre Presidente da Comissão de Agricultu
ra, deixar Uc fuzer algumas considerações sobre esses aspectos novos 
trazidos uo debate. Mas, entendo, c V. Ex• hú de entender comigo, 
que lllLiito mais significativo, muito muis importante do que o preço 
mlnimo, tem sido o preço suporte. Mus fôssemos nós volver u vistu 

para o pretérito, o mal que cu disse ser quase talvez um mal congêni· 
to, é um mal que data da ocupação do território. Sabe V. Ex•, estu
dioso da nossa História, que apesar de só termos motivos para dar 
gruças a Deus pelo fato de termos sido colonizados por Portugal, 
aquele generoso povo era tão pobre que só 32 anos depois de Pedro 
Álvares Cabral, aqui chegava Martim Afonso de Souza. Trazia quan· 
tos colonos? Trezentos soldados·colo~os para ocupar essa imensidão 
territorial, com a Carta Régia que mandava dar, a cada um que 
quisesse, 330 quilômctros de testada no Atlântico até alinha imaginá· 
ria de Trodesilhas para que eles cultivassem essas terras. 

Veja V. Ex• que o problema nosso, do ocupação do território, 
foi verdadeiramente desastrado, porque aqueles que aqui vieram, 
nem gente tinha, quanto mais recursos para proceder essa ocupação. 

O meu Estado, por exemplo, foi ocupado atabalhoadamcntc, 
·pela garimpagem predatória daqueles que buscavam as riquezas 
que anoravam; tanto que Goiás, 50 anos depois deste povoamento, 
entrou numa hibernação c, praticamente, só veio despertar na déca
da de 60, com a presença de Brasília. 

Veja, V. Ex•: 200 anos dormiu Goiás; dormiu, porque sem 
meios de comunicação; dormiu, porque ocupado se a otimização dos 
fatores; dormiu, porque não tínhamos meios nem recursos para 
povoar o nosso território c, muito menos, pessoas, patrícios para 
povoar o Oeste brasileiro. 

Então, dizia eu, do quão difícil é o Governo levar as benesses c o 
apoio a todos aqueles que a ele têm direito. Citei o fato de termos 
quase 5 milhões de propriedades rurais cm produção cadastradas no 
INCRA, mas citei, também, que, no Banco Central, não existem 
registrados mais do que I milhão c SOO mil contratos de financiamcn· 
to. 

Então, percebe V. Ex• que essa nossa alusão retrata a dificul
dade que temos nós, os homens públicos, de levar aquilo que está 
legislado de maneira tal a atender a todos os nossos irmãos que são 
iguais perante a lei, isto é, teriam direito a receber os benefícios da 
ajuda governamental para a sua atividadc rurícola. 

. Mas, Sr. Presidente, vamos prosseguir, com a permissão de 
V. Ex• 

Uma das medidas mais importantes é o emprego de fertilizantes 
• corretivos agrícolas, prática cada vez mais cm uso no mundo, a fim 
de recuperar as terras exauridas por anos de contínuo uso. 

A agricultura, todavia, ainda não alcançou nlvcis de produtivi· 
dade iguais àquelas verificadas em . outros países, conquanto o 
crescimento do uso do fertilizantes no Brasil venha aumentando 
satisfatoriamente, c cu digo: dcspcrdiçadamentc. O aumento da 
produção agrícola continua a se caracterizar pelo crescimento 
extensivo, a custa da incorporação de novas áreas. Este sistema de 
ampliação da fronteira agrícola, entretanto, não pdocrá continuar 
indefinidamente. A utilização extensiva da terra está atingindo o limi
to do saturação no Nordeste c nas áreas próximas uos grandes 
aglomerados populacionais do Centro-Sul. 

Sobro a incorporação de novas áreas ao processo do produção, 
será oportuno dizer que com a descoberta da possibilidade de utiliza
ção dos chamados ucerrados''. ensejou ao Governo Federal a 
implantuçüo do POLOCENTRO - que estará, como já disso, 
fadado ao insucesso, cuso não receba ele o upoio, não tonhu ele a 
sustentação das jazidas de fosfato inermes em Ouvidor o Catulão
ubrangondo extensas áreas dos Estudos de Minas Gorais, Muto Gros
so e Goiás. 

Antes du impluntação do POLOCENTRO, o Governo do 
Goiás, utruvés do Goiúsrurul jú vinha acrcsccntundo ao processo de 
produção, em urrojudo programa.. mais de dois milhões de hectares 
do cerrados. 

J; do conhecimento dos luvrudores que os cerrudos podem ser 
utilizados no plantio do milho, du soju, do arroz, do feijão, desde que 
convenientemente corrigidu a suu acidez e udubudo para melhorar 
suu rcntubilidudo. 

Assim, hit que cnfrentur com decisão o problcmu du produ· 
tividudo agrícolu, puru remoção de um ponto do estrangulamento do 
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progresso nacional, n:spondendo, ao mesmo tempo, à crescente pres
si'to da Jc.:m~tnda, tanto interna como c~tcrna. 

Dc~tt: modo, o uso de fertilizantes químicos í: um futor da mais 
:!I ta imponúncia, devendo tornar-se uma das metas prioritftrias para 
nossa auto-suliciênda, no st:tor. 

A utilização dos fosfatos em fertilizantes é ditada, sobretudo, 
pela sua soluhilidadc c pela inexistência de elementos nocivos, que, 
por vezes, cncontr:tm-sc nas rochas fosfáticas de onde são produzi· 
dos. Se ntta oferecer tais qualidades, a rocha deve sofrer proces
samento de forma a tornar-se cm condições de utilização, do qual 
rcsult.:tm os diversos tipos de fertilizantes macronutrientcs fosforosos. 

Quanto ao sctor de produção de fertilizantes fosfatados de alta 
soluhilidadc, dostinados à agriculturu, a indústria qui mica encontra· 
se condicionada üs duus fontes de origem de matéria-prima mineral: 
uma de ror.::has fosfáticas explorudas no País, e outra de rochas 
fusfúticas ou ácido fosfórico importado. 

Analisando-se, todavia, a participação de oferta interna de 
concentrado de rocha fosfútica. verificou~sc que, atualmente, a 
produção no Brasil restringe-se à exploração das jazidas localizadas 
cm Jacupiranga, Estudo de São Paulo, com capacidade nominal de 
produção de 250,000 toneladas/ano de concentrados com 34% de 
P ~ O, . a mina do Ba~reiro, t\raxá, Estado de Minas Gerais, 
c.xplurada pela CAM IG, a de Patos de Minas explorada pela 
CPRM c a de Catalão, pela METAGO, cujas produções não 
representam volumes significutivos. 

O CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES 

Os programus govcrnumt:ntais desenvolvidos com a finalidade 
de increment~tr a utilização de insumos na ugricultura brasileira, vêm 
se expandindo graças ii utili7.açào de fertili7.antes pelos agricultores, 

O consumo brasileiro de fertilizantes aprcst:ntou tendência dt: 
c\·uluç~o signilicmiva somente a partir d~: 1967. Contudo, em termos 
gltlh:.tis, a agriculturu brasileira não apresenta aindu um nível 
tecnológico uceitúvel, considerando-se o consumo de fertilizantes 
como indicudor de tecnologia ugricola. 

No pcrimlo 1973/75 a utiliwçào de fertilizantes fosfatados 
apresentou um crc:s1.:imento de 530%, evoluindo de, 156,8 mil tonela
das de I'~ O i cm 1963, para 9HH,4 mil toneladas em 1975, Este crcs
cirncntn foi superior ao do consumo de NPK, que foi de 49% em 
igLI~d p!.!riodo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
puinhu.)- V. E:"' tem i'iomentc 5 minutos para concluir o seu dis
curso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Sr. 
Presidente, o assunto, bl!m sei, não só pela paciência c delicadeza dos 
meus pares, l'ala de perto a todos nós. Mesmo não sendo fisiológico, 
como niio somos, no sentido pejorativo, somos acossados, 
diuturnamcntc, polo prohlcma da fome. pela carenciu de energia até: 
mesmo para sermos desobedientes às advertências de V, E:<• Vou~ 
concluir, Sr. Presidente, contando que V. Ex• permita que seja 
dado co1no Jidll o texto principal deste pronunciamento, que é um 
cstudo llUI!, crcin, dcverú che~ur, no SI!U todo, uo conhecimento dos 
Srs. Senador!.!s, I! que espero cm Deus possa chegur à sensibilidade de 
todos os ho!lll'llS responsCtvds pelos destinos de nosso Brasil. 

O Sr, A~cnor Morin (MDB- RN)- Permite V. Ex• um upa r· 
te, Scnador Bl!nl!dito F!.!rrcira'! 

O SR, BENEiliTO FERREIRA (ARENA- GO)- Apesar de 
advertido pela Mesa, como estou, rl!:tlmente, concluindo, ouço 
V, b• 

O Sr. A~cn<>r Murlu (MDil- RNl- Scnudor Benedito Fer· 
reira. V, E.\• é um tn1halhmlnr, é um produtor, homem que nrrastu 
pela vida afom, com ~~ sua rc~plmsabilidmlc, com o ,-;cu dinamismo, 
com a sua tenacidade.:, a vivênda, a prúticu de um trubulho fecundo. 
O discurso de V, Ex• I!StÚ acima dos Pari idos, é um discurso que po
derú scrvir muito " este Pais, I!S!.!Ud:~do na sua e.xpcriénci•1. na 

experiência de muitos anos, na luta diuturna, no trabalho. Quero 
congratulur-me com V. Ex• porque sinto que o discurso dc V, Ex• é 
muito mais a favor do nosso País, da nossa agricultura. do que do 
Partido. Os partidos passam, até os homens passam, mas o nosso 
Pais fica, E a grandc7.U deste Pais depende dos homens que se voltam, 
acimu de tudo, para o interesse da comunidade e .para o interesse 
maior que ê: o interesse da Pátria. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Nobre 
Senador Agcnor Maria, desvunecem-mc: as suas palavras generosas. 
E esse seu reconhecimento é para mim mais significativo porque par
te de um bravo Senador da Oposição, e, também o sei, é: muito mais 
um produto do seu magnânimo c generoso coração. Como homem 
do mato, como homem voltado para o amanho da terra, para aquela 
atividade que, segundo Adams Smith. e' a única atividade verda· 
dciramentc honesta, porque não permite sofisma nem tapeação, para 
aquela atividade que permite a nós outros, preocupados com a lei de 
causu e efeito, nos socorrermos sempre dos seus exemplos, aquela 
atividade que nos ensina que ao plantarmos um grão de milho não 
poderíamos colher uma espiga de arroz, é como homem dessa ativi
dade que me confesso mais que gratificado, mais que remunerado ao 
receber de V, Ex• o seu apoiamento, a sua generosidade que, repito, 
ê: muito mais produto da sua bondade, mas que, de qualquer forma, 
me fa7. muito bem, muito bem mesmo, nobre Senador Agenor Maria. 

Analisando-se o consumo de fertilizantes fosfatados no que tan· 
ge ao seu nlvel de participação no consumo de NPK, no período 
considerado, essa participação foi bastante expressiva pois atingiu 
no mínimo 41%, sendo que nos últimos trê:s anos, ou seja, 1973/75 a 
participação mé:dia foi da ordem de 50%. 

Entre as três regiões. que apresentam maior consumo de 
fertilizantes está a Região Centro, que nos últimos trt:s anos, ou seja, 
1973f75, apresentou uma participação mé:dia no consumo nacional 
dcNPKcm60%ecm P ,O, cerca de 53%. 

A pre,·isão de consúmo para o ano de 1980 é: da ordem de 1,6 
milht10 de toneladas de P , O< , correspondentes, em termos de 
rocha fosfática com teor mê:dio.de 35% de P ,O,, a cerca de 4,8 
milhões de toneladas de concentrados, considerãda uma enciê:ncia de 
95% na transformação rocha fosfática-fertilizantes, 

PREÇOS E GASTOS COM IMPORTAÇOES 

O mercado internacional de rocha fosfática caracterizou-se, nos 
últimos 3 anos, por uma situação de transição, cujos principais refle
xos foram a emergência de novas lideranças no tocante às fontes de 
oferta e it escalada acelerada dos preços dessa matéria-prima. 

Em 1974, a produção mundial estimada de fosfato natural atin
giu o montante de 110 milhões de toneladas, contra um total de 97 
milhões do nno anterior. 

Devido ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de rocha 
fosfútica, a partir de 1971, o nivel de preços de fosfato no mercado 
internacional. após um período de estabilidade, apresentou signifi· 
cativa clcvaçttO, estimulando, por sua vez, a implantação de projetas 
para exploração de reservas de rochas fosfáticas de baixo teor, 
:thundantcs cm diversos países. Entretanto. dado os custos de produ
çilo serem mais elevados que uquch:s dos países africanos, acredita-se 
4uc os prl!ços se mantenhum devudos. 

A hcm sucedida c.,pcriê:ncia do cartel de petróleo, conduzida 
pelos países úrabcs, pun:ce ter contribuído para que uma nova politi· 
~:u Uc preços viesse a ser cstabell!cidu p!!lo Marrocos. 

A posição da OCP (Officc Chê:rifien de Phosphates) marroquina 
surprl!endcu pela escala dos uumcntos verificados, tendo triplicado o 
preço Ft\S da roch:t fosfútica que, em janeiro de 1974, era de 
USS 14.1Kl passando " USS 42,00 por tonelada. Aumentos pos
h.:rion:~ eh.:vm>~m cssc nivel pm:~ USS 6.l.OOjtoneludus, para rochas 
75 - 771

.';, BPL. aprn\inmdmncntl! J5% dc P~O~. prática seguida 
pl!lns dl!nulis pmdutml!s africanos, como Tunisiu, Senegal, Argélia c 
ll Tn)!ll. 
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!\Jnliclarm:ntc, ~~Associação Americana dos Produtos de Rocha 
Fosr:·uica (Phosrock) promoveu, cm 197-J, novos aumentos de 
J1rt:l:.J~o. pn:;'>:!ndo a•sc aproximar d~tquclcs praticados pela OCP. 

:\~: rr~:\'isih~s a longo prazo indicam qut: o cquilfbrio entre a crer
ta c~~ dcm:mda da rochn fosfútica pollcrú ser rc:stubdccida cm 1977, 
con(ormr.: o estima \t Phosrock. 

Os recentes ~tcontccimcntos envolvendo os países do noroeste 
alril':~lh\ hl.!m como os connitos pcln posse de reservas de rastatos do 
S:wr:r Esj'lnnhol, envolvendo inclusive o Marrocos, merecem toda 
:Itl!n,;iio cm face dn dependência de= importação dessa mO.téria-prima. 

:\~sim. torna-se cvidcntc o desenvolvimento do programa de 
::uw~suflciência hrnsilcira de produção de fosfato aliada a outras ren
te~; d<.: !illpritncnto clc mutérias~primas para as indústrias de fcrtiliznn~ 
tt::s. 

0:: preços vigentes no mês dcjunho/76 pant as rochas fosfâticas 
rroccdente:: do Marrocos e EUA, com teor aproximado de 35% de 
P ~O 5 , atinrimm cm média USS 50.00 por tonelada C!F-Santos. 

Scrô oportuno reproduzir algumas referências feitas por setores 
d:t economia sobre u mincruçUo brasileira em .relação aos demais 
países. 

'·''~"ndo um estudo realizado pela Orma de consultaria Arthur 
de :.ittlc para a CPRM, "a mineração hntsileira, em termos mun
di;ti~, :linda e~t.il na inr.incia, com umu dependência de importação de 
6~ :\ f;7\'J Uc 195H n 1974, c uma produçi'to irrisória que, cm relação 
cu.":l ll r::slo do mundo, ê menos dt: I \0 dn produção mineral 
::llii'JCi::l. O tlt:(icir rnincrul brasilciro, quc S!; elevou de 195 milhões de 
dli!nr~:~ em I li7U, rara 4 hllhõc~ '189 milhôcs de dólares (CrS 59 
l·:i!';(·t!·:. : -.il :-.~:IIH~J(:~ c 205 mil cru1.dros) cm 1974, poderá piorar 
:'.i··.:' \HI;, pr,·,r.imm :~no~. comtituindo~sc em um problema 
·:1.' :1 <·rin :'::r:::: ;:i:C'rlllrTIÍ~! brasileira". 

l'.''s~c!TUÍ!h!n •.·m .~ua an(dist: Arthur de Little diz que .. a produ
.:::1• .~r.mci·~!I pt•r copiw do Brasil, de cerca de 18,10 dólares, foi 
l'lll'..ii.Jc:-ada ··vulor extremamente baixo se comparado a outras 
n:tç!)t:!õ do globo: t\ustrCdia com 346 dólnres: Canadá com 565 dóla
rc::: ~stndo:: Unidos com 280 dólares: e Mrica do Sul com 180 dóla
n.:> /.\ sugcstUo é de .. que .o Governo ~rasilciro tenha como objetivo 
nttn[!lr um" prodnç11o mmeral supertor a 70 dólaresjcapitaljanual 
na c!<c:tda de SO", Consid"a que, embora o Brasil tenha vasta dimen
~;~o, ,.Q comparúvcl ~~ Russin, Estndos Unidos, China, Canadá c 
i\usti':'ilia, com vastos recursos minerais, su~1 economia mineral é 
in:;igniflc:mtc quando comparada ao resto do mundo". 

",\ssim, embora o Brasil tenha potencial para produzir cerca de 
1.0 bi!IHi•:s de dúl:~res de bens minerais por ano, sua produção atual i: 
": somcn;e 2 bill:ücs de dólares. Neste quadro, i: baixa a participa
çno _no. PJ d, at1np.111do somente 2% .enquanto a do Chile atinge 13%, a 
ca Mma ao Sul, 10% c da Austrália, 15%, O petróleo e o minério d 
ferro silo rc::ponsitveis por mais de 50% do valor da produção mine~ 
rol npe":r tlo prcco do ferro ter estacionado entre 1971 e 74 AI" 
.. Xf"' d . , em otSto, "" o valor da produção mmeral, 5 representados por so-
mente 10 minerais: petróleo (42%), ferro (24%), calcário (4%) ouro 
(~%), c:1rvil.o (3%), sul (2%), pedra britada e ornamental (2%), ~anga
n~s (2t:~). gas nuturul (2%) e gemas e diamantes (2%)." 

Sc~undo o estudo, a situaçilo atuul do setor de minerais no País 
se c:mtctt.~riz~t por um "total desconhecimento do subsolo da maior 
rnrtl! do território c um aproveitamento insuficiente dos recursos 
cnnh•.:cidos". 

"Contudo'', prossegue a análise, "o Brasil não é um Pais minei· 
ro de tradiçiio como o Canadá ou Austrália, mas basicamente 
voltado paro a agricultura e indústria manufatureira: o cafi: tem um 
valor ue cxportnçào três vezes maior que o do ferro c, em 1973, os 
bcn.~ minerais primMios e industrializudos foram responsáveis por 
somt:ntc 9,!l% das cx:portuçõcs.'' 
" :\ verdade ê que, nn Ctrea do fosfato (rocha +ácido fosfórico), 0 

.r:::; li vem dtspcndendo anuulmcntc mais de 300 milhões de dólares 
i ;~l·th de~ hilht1c~; c 600 milhões de cruzeiros) cm imrortações. 

O PROJETO FOSFATO DA METAGO 

!:: do conhecimento público que a Metais de Goiãs S/ A 
METAGO, empresa de economia mista com controle acionário do 
Estado,, concluiu hã mais de ano os estudos necessãrios para o 
aproveitamento de suas reservas de fosfato (apatita) localizadas na 
região Ouvidor-Catalão, avaliadas em 250 milhões de toneladas 
com teor superior a I% de P ~O; contido. 

O Projeto Básico de Engenharia foi elaborado pela Paulo Abib 
Andery c Associados S/ A, empresa de notória capacidade técnica no 

. setor mineral. 
A usina de beneficiamento terã a capacidade de produção anual 

de 570 mil toneladas de concentrado de apatita, com o teor médio de 
35% de P ~O; (200.000 T de P ~O; ), a partir da concentração de 
4. 700.000 toneladas de minério. 

O investimento global estimado a preços de junho/76, é da 
ordem de Cr$ 881.722,7 mil, sendo que o investimento fixo 
corresponde a Cr$ 835.728,4 mil. Deste valor, cerca de 86,64%, será 
em moeda nacional. 

Em etapa posterior, pretende a METAGO instalar a indústria 
química, criando condições para a implantação de unidades de 
solubilização do concentrado de apatita da ordem de 100.000 tonela
das anuais de P ,Q 1 , 

O concentrad~ de apatita produzido pela METAGO jã foi 
testado na produção de ácido fosfórico e supcrsimplcs, alcançando 
excelentes·resultados. 

Dada a impossibilidade de implantar o complexo industrial sozi
nha, a METAGO propôs e firmou com a lnsumos Básicos S/ A -
Financiamento c Participações - FIBASE, subsidiAria do BNDE, 
um protocolo de intenção, visando a formação de uma sociedade que 
se encarregaria da industrialização c comercialização do fosfato de 
Catalão. 

Solicitou-se, por outro lado, financiamento ao BNDE, mas este 
condicionou o atendimento do pedido à participação também de só
cio da área privada na composição da empresa a ser formada pela 
METAGOe FIBASE. 

Embora todos os esforços tenham sido despendidos pela 
METAGO, FIBASE c o próprio dirigente do BNDE, na procura do 
eventual sócio da área nrmada, não se conseguiu atrair nenhum 
investidor da área privada. 

A METAGO, em setembro de 1976, propôs sociedade à 
PETROBRÁS Fertilizantes S/ A para exploração do fosfato. 

Posteriormente o Senhor Governador lrapuan Costa Júnior 
solicitou. ao E~celentlssimo Senhor Presidente da República, ~ 
necessárta automação para que aquela subsidiária da PETROBRÁS 
entrasse como acionista no empreendimento de Catalão. 

Presentemente, o processo referente à solicitaçilo de associação 
com a PETROBRÁS Fertilizantes S/A se encontra no Ministério 
das Minas e Energia. 

Hã premente necessidade de uma definição râpida sobre 0 
problema da exploração da jazida de fosfato de Catalilo, Nilo será 
um~. solu?ilo ~m beneO~io apenas de uma região ou do Estado de 
G01.a.s, seJa cnundo mats de SOO novos empregos, seja produzindo 
ferttltza~tes para melhori.a da produtividade de nosso solo. E, ainda, 
p.ar:t ~vttur o gasto com t.mporta_cõ,cs desnecessárias; para mostrar a 
c.tp.tctdade do empresârto brastlctro no aproveitamento dos jazi
~entos. do nosso subsolo. !::, em suma, a aOrmação do nosso es"lrito 
ue brasthdude, c 

"METAIS DEG01AS S/A- METAGO 

Projeto Fosfato 

I - Antecedentes 

A Mctuis de Goiás S/A - METAGO, sociedade de 
economia mista do Governo do Estado de Goiás, vcriOcou 
em 1967, 11 existência de minério de fosfato no Complexo 
Ultramáfico-alcalino de Catnlilo I, munlclplo de Ouvidor, 
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Comarca de Catalão, GoiAs, tendo-se interessado cm estudar 
u viabilidade de sua exploração cconômica. 

Para tanto, foram requeridas junto ao Departamento 
Nacional da Produção Mineral- DNPM, do Ministério das 
Mi nas c Energia, vArias Arcas que, pesquisadas a. partir de 
1968, revelaram importantes reservas de minérios de fosfato, 
titãnio, terras raras, vcrmiculita c nióbio. 

A M ETAGO, participando do esforço conjunto 11os 
Governos Estadual c Federal na procura de soluções para os 
problemas de interesse nacional, concentrou os seus esforços 
no sentido de definir, prioritariamente, a viabilidade 
cconõmica de exploração da grande reserva de minério de 
fosfato, então bloqueada. 

Neste sentido, foi empreendido, a partir do início de 
1970, um intenso esforço técnico c financeiro com a realiza· 
ção de ensaios de beneficiamento mineral, tanto cm laborató· 
rio como cm planta piloto. 

Em meados de 1971, foi delineado, cm laboratório, um 
processo preliminar de concentração do minério de fosfato 
que, testado em planta piloto, no período compreendido 
entre janeiro de 1972 c junho de 1973, resultou cm dados 
hastante promissores, mas ainda insuficientes para a perfeita 
c:o racterizacão da viabilidade técnica c cconõmica de obtcn· 
'''" de concentrados de apatita de boa qualidade, devido a 
pc·quena escala das instalações utilizadas. 

Tornou-se, então, necessária a realização de testes de 
c.Hocentraçào em uma escala maior c mais adequada às defini· 
c•'>es pendentes, Com este objctivo, a METAGO decidiu cm 
agosto de 1973, pela implantação de uma usina scmi-indus
triUI com a capacidade de tratar lO toneladas/hora de miné
rio de fosfato que, além de estabelecer, definitivamente, o 
processo de concentração mais conveniente, estaria cm condi· 
çõos de f ornecor todos os paramctros de engenharia ncccssá· 
rios'"' projeto da futura unidade industrial. 

l:sta planta semi-industrial foi inaugurada cm fevereiro 
de t•(/\ c a partir dcstu data, foram executados todos os 
cu~ai11'i Jc min~:nu;ão c: beneficiamento previstos no Plano de 
llolli .·\pwvcitamento Económico encaminhado ao DNPM, 
c p<>r ck aprovado através do Decreto de Lavra n• 74.396, de 
12 de agosto do 1974. 

l~stcs ensaios foram totalmente coroados de sucesso, 
tendo-se definido, no início de 1976, o processo de concentra
'''" adotado bom como obtidos todos os' dados necessários à 
cl:ohma.;ão do Projeto Básico de Engenharia, da Usina lndus'
lri;tl. 

Tal projeto básico, foi então elaborado, com a sua 
l.!undusão se dando cm agosto de 1976, sendo que, con· 
l.'umilomtcmcntc, tumbém foram executados os corres· 
puil<lentcs projetas executivos das obras de tcrraplcnagcm c 
drcnatgcm, respectivas. 

A M ET AGO, ciente da necessidade de se acelerar a 
implantação deste projeto, adquiriu dos supcrficiários toda a 
iu·ea mineralizada cm fosfato, estando atualmcntc cm plenas 
condições de iniciar as o.bras de tcrraplcnagcm c drenagem. 
2 - Resumo das pesquisas e de seus resultados 

A METAGO vem operando cm Catalão I desde 1968, 
com uma notâvel intcnsificaçilo dos trabalhos a partir de 
junho de 1969. As pesquisas abrangem 8 Arcas, sendo que 
para duas delas jA foi concedida autorizaçilo de lavra. 

Alóm de levantamentos geológicos, topogrAficos e 
radiométricos, tanto de carlttcr geral como de detalhe, a 
Empresa realizou até 30 de setembro de 1976, 1.360, ~ metros 
lineares de galerias, 4.962, 5 metros lineares de poços, 3.513.4 
metros lineares de furos de Irado, 191 metros lineares de 
trincheiras, 17.624,1 metros lineares de sondagens c mais de 
HO.OOO determinações cspcctrográfic:ts c químicas para 
Nll 10; , P 10; , TiO~ , Lu~ 0 1 , 1 'cO 1 C aO, etc. 

Sofisticados estudos mineralógicos, bem como dezenas 
de ensaios de processamento mineral, cm oscala de laborató
rio, já foram executados, visando a obtenção de concen· 
trados de fosfato, tit:inio e nióbio. 

Centenas de mapas geológicos, topográficos, radiométri
cos, de isotcor c de cubagcm, etc, já foram elaborados, bem 
como todos os relatórios de pesquisa e planos de lavra que se 
fizeram necessários. 

Como resultados dos trabalhos acima referidos, foram 
bloqueadas ~lO milhões de toneladas de minério de fosfato 
com teor acima de 5%•de P ~O 5 ; 150 milhões de toneladas 
de minério de titânio com teor acima de 15% TiO 2; 18 
milhões de toneladas de minério de terras raras com teor 
acima de 4% de CcO ~ + La , O 1 c 6 milhões de toneladas 
de minério de vcrmoculita "com teor acima de 10% de 
vcrmiculit:a, com gmnulometria acima de 20 mcsh. 

0 minério de fnsfato f11i :;ubmclÍdü a v;'tri1l:i li!S!CS OC 

beneficiamcnlo, 1:11111) ..:m cscaiu rikHo .,,:umu ~l"!ll;-IIILiustrial, 
tendo-se j;'t dclintd, 1, ..:m tudns· o:-; dctalht:~;, , 1 ptt l•.•::.·.o~ de con
centraçtw. (}!'I d;HIOS olhlido:> lllOslr!tl':tlll ltol'." " ÍHL!ii.:C: de 
rccupcr;.~çit~) glllb~d de P 2 o~, .:.swr:~ ~~.~ !~•dHl J.: 7r.•·;. c que 
o n:ndimento l..!fll rll:t:-i:;a, para um teor dr.: :dinh·nt:t~;.:o~ .1:.: tO% 
de P 20.'l, )•ir:tr:·, Clll íCliiH .:..; ~~~· •.•. 1,,·; .:lnll•·:,; ,t lolll 

conccntratiu •: .. qHtlita ..:•.•llt v;d,,tc:: l!r i' ,. ) , ,1,, .,j,, . .,, ttc 
38·40cYrJ, n tpu; h•rn;, t:ik prudul,,, ,, Lt .. :· "o~;,,:,,,:,,., :~·,.tos 

OS qu~o: ~t!ll.tl1111.'11/.: i•fL'\l'•St: i''."···!t.Jo'l '"' l-1., .:;, .... 1 .. tu::al 
de cc:n::t de l'l':~ JH I ,ou :1 t•Jnd.~.•.:. 

,;,. 

mostruu-s,; cnriqttc~.:i~.~,, ·:!t1 ntol• .. ·,, 11 , 1 ,. 1 ·. '.ij,.., d11 ctllfl! 

0,5-0,Mi. di.!' Nb ,U.., , •J '~"'' :.! .. · I til•·• . , t::pc.,;ll\;, lh.: s~:u 
aproveitamcnlo cNOmú .'iuhprodtd•· \ :q1·. :"At.iu ~:st:i, aluai
mente, cstud;.~ndo n viahililladc ·~,·, 1!11.'•1-•'~o.:llulll:ti.:a dc!'lsc 
eventual apruvcil:lntcntu. 

Os ensaios dt~ L:Ot;l'l!ntr:h::·!. ,·j, , :1:1 de pbnl~ pillltll. 

a que foi ~.u!lmc:li<!u o ntilt~r;, ,; ;,!••, .i~•);.:raram qlu: scr:l 
possível tlhh:r·SI.' um íttdit.:t.', ;· ··'! .. ·1 •••• :.,, : !,•h:tl d;1 ordem 
de 65% c Ulll rcndimcntll cn, · · · · .. • .·~·:, 1,,, .... d~: lO•.:;, a panir 
de um teor de alim.:u1:11:iw .: · ·I'. ; i< .• · •. (> rruduto linal 
será um conct:ntr:tdu de ~lw1:. :1: \ •• 1 .. 1:;S cnm: 80-M5o/q 
TiO,. que policr:l vir :t :-.1: 11 1•· .1. , •• 11 n:1 Drin&:ip:tl matéria
prin;a dn indl1st ria dü LÍi;.tniiL, 

Quanto à vcrnti.:ulita, :t ~.·lr 1 :\i :u :~-;t:'t, :!tu:dmcntc. 
elaboramln o pru.iL'H• ~~~ unu.t plant:• )'il.il•l ~!;· •'t"l:'nllf:H;ào, 

que sc:rlt hrcvcmcut..: implant;.uJa ju11tu ;'1 j:1 /I• !.1, ~·~ :: '· :1l:tl:'hl, c 

quanto às tcrr:ts rar:ts. estão :>cndo rt:::h.·.:td;ts, lotl ~>.h!rior. 
estudos de hcnclid:1mcmto, vi~i:uuio o 11ct1 1'l(J!'ilcriLif ;qH'liVcoita

mcnto c:conlllnicu. 

Os investimentos j.'t h::llit.;ulo:-i pela ~v1ETAG0 no 
Projeto Fosfato, exclusive, Lts gaslos fcitus r.:lim :t pesquisas 
das outras substtlncias minerais o~orrcntcs cm C:ualào I, 
atingiram ati: 30 de junho de 1976, a import:incio Jc ~4.500 
mil cruzeiros. 

3 - Nesoclações Eonpresaolalo 

Dentro de sua linha de :1tuaçilo, a M ETAGO procurou, 
desde o inicio, conduzir u questão das negociações referentes 
à composição empresarial encarregada de implantar c desc:n· 
volver o Projeto Fosfato de Cutalào, cm consonúnciu cstrcit:~ 
com o Governo Federal. 

Assim, jú em junho do 197~. esta Empresa, obedecendo 
orientação governamental, entrou cm contato com o BNDE, 
ntravés de seu Prcsidentc1 Dr. Mmcns Pereira Viana, no 
sentido do estabelecimento de uma sodl!d;nh: conjllllla entre 
:tS dUDS institUiÇÕeS que r1carill Cfl.,;':iirrq~:LJil Üe dCSé!ll\lúiVi• 
mento do projeto cm pauta. 
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·\qucla autorid:tdc: mostrmHc intcrcs~ada, qu~mto uo 
:tSSltnto discutido, c a partir daquela data, os conta tos entre a 
~I ETA CiO c ll A~DE tnrnar:un·sc cada vez mais freqUentes, 
n:t nh.:did:t que~~ m:lluntçào do projeto se desenvolvia. 

Nos primeiros dias do rnês dt: setembro de 1974, quando 
1 

• •::•1:• ,,.:,.,i!;::':· .. '~~r~!~ ~'·· i:nr!ant:h;fw da Usin<~ Scmi-Indus-
···" ;, :.: •· · ·:~;:::: Bc!otli c o Dr. ,\rmil-

dll Rollrigucs bmhalho, Sccrctürius-licrais, respectivamente, 
do Minist~rio d~tlndttstria c do Comércio c do Ministério das 
Mi nas c Energia, rcaõrmaram it Dirctoria da M ET i\GO, o 
ttpoio do Governo Federal ao projeto, tendo enr.:tlizado, ' 
.:nntw.h1, ;,t necessidade de quc o mesmo viesse a constituir 
um ~.:mrm:cndimento cx!.:lusivumcntc de capital nacional. 
lnJ'ornwUos dt: qut: grupos multinacionais estavam. cventual
nH:ntc. intert:ssados t:m participm do projeto, recomendaram 
it M l'TAGO que de aeordo com a política preconizuda pelo 
C inverno F~:der:.tl, para o sctor de mincruçito de matérias-pri
m~t" para l'crtilizantes, nilo seria convenicntt: tal purticip~u;ií.o. 
;~:tqut:la nH:snut nportuniUade. aqudus uutoridadcs fedends 
1:11 i'at it:t r:1111 qut: :t c.:mprc.::-.a encarregada de dcsenvolvt!r o pro
.il'lti indlhtri:d em quc.:stào, deveria resultar, inidalmcntt!, de 
l111LI a:->,tt-:i;t~·ào c.:ntrc.: :1 METAGO c :tlnsumos Búsieos S/ A 
- !'in:t11.::amc.:nto c.: P:trticipações- FI BASE, suhsidiúria do 

B:--:!lF. 
C impMtantt: ressaltar o entusiasmo do Dr. Paulo 

!k!olti c.: dn Dr. Arnaldo Rodrigucs Burhalho com o Projeto 
l':ttal:"to. dlt!g:tndo, inclusive, u ofcrecercm [I M ETAGO, 
~..:olahnrw;rto finunccira no.sentido de ucelerar :1 sua t:xr.:cucfto. 
Tal colahoraçào t:fetivamcnte se mnterializou. atrav~s de 
um convénio firmaUo t:nlrc u M ET AGO e u Secretaria de 
Tt:ctlíl!ngia Industrial do MIC, tendo a mesma rt!pre:-.cnl:.tdo 
imp11rtantc par~.: I nn desenVlllvimento do projeto. 

A partir daqudr.: t:ncontro. o BNDE mostrou-se ainda 
mais intcrc.~sado c.:m uma eventual associuçüo com a 
~·1 ET,.\GO. no Projeto Fosfato. em referénci<t, com as 
ncgot.:i:tc.;lies neste sentido, tomando um ritmo mais :tct:lt:
r~tUll, vindo a culmina r cm 30-6· 75. com a assinuturu, entre a 
I· I BASE e esta Empresa, de um Protocolo de I menç1io. 

Em tal protocolo ficou acertada a constituição, dentro 
do prazo dt: 120 dias u partir de sua ussinatura, dt: umu sacie· 
dade. com o ohjctivo de lavrar, industrializar c comercializar 
o fosfato de Catul1io. Neste documento ficou estabelecido 
que tanto u METAGO como a FI BASE concorduvam em en
vidm todos os seus esforços no sentido de atruir :i sociedade, 
sócios do St!lor privado de ori~cm nacional que poderiam, 
incillsivt.:, vir a assumir :t liderança do empreendimento. 

Enqu:mto sr.: ngu:trduv:t as providtncias necessárias à 
cnnstituiçào d:t socied:tde, encargo este estabelecido como 
sendo da !'!BASE, a M ET i\GO cluborou c enviou, cm feve
reiro de 1976, uo BNDE, um Estudo Preliminar de Viabili
dade Económica do Projeto Fosfato, objetivando o sco 
t!nquadram~.:nto. para t:fdto dto: concessão de nnanciumcnto, 
como prioritítrio. 

Tal estudo, analisado pelo BNDE, foi cm março de 
11l76. ennsidcrudo como satisfatório, tendo aquela instituicií.o 
Ue crédito concordado, em princípio, cm oferecer o apoio 
linancciro solicitado, desde que fosse efetuudo o udequado 
chamamenlo do empresariado privado !'JUra pnrticipar do 
projeto, 

Esta posiçito foi rcalirnwda pelo Presidente do BNDE, 
t!lll reunião r~.:;tli;tad:t, tamb~m cn1 março de 1976, com u 
presc.:nça do Excelentíssimo Senhor Governador do Estudo 
de Goilts, Uu Secretúrio das Mi nus c Encrgiu c do Presidente 
da M ET,\GO. Nesta rcuniào, diante das ponderações do Go
verno dt: Goiils Ue que nào haviam grupos privados nacil1nuis 
interessados no projeto, o Prosidcntc do BN DE, Dr. Marcos 
Pereira Viana, assumiu o compromisso de conseguir, no 

prazo Ue 30 di:ts, um s(lC.Io pmu n empreendimento, tendo 
ficado rc.:ssalvado que, nn ~.:aso Un fracasso dest:t inici:1tiva, a 
FI BASE seria t:ntào autorizada a constituir a t!nlpresn, junta
mente oom a METAGO, sem a participaç1io inicial da 
iniciativ;.1 privada.· 

Decorrido o prazo li'ado pelo Dr. Marcos Pereira 
Vi:uw c.:, niio CíHlSl!).!Uindo t!Slt: nt:nhum sócio privudo nu
~ionul p:u·:t o pr•l.il:to, 1l (ilwcrno de Goi(ts, ciente d~1 sua 
importftnci:t para o Estado t! procurando atender its exi
gências do BNDE, convidou o Grupo Pedro Ometto, de São 
Paulo, para p:trticipar do t:mprecndimento . 

Estt: Grupo formalizou o seu interesse cm fins de abril de 
1976, tc:ndo inrormado, t:unhi:m, que iria manter contutos 
com clcmt.:ntos nacion;.ds ligados ao mercado c produção de 
f'ertiliznntcs, com vistas íl formação de um consórcio que, cm 
conjunto com os Governos Fcdcr:t! e Estadual, pudesse vir a 
compor o corro :Jcionúrio da futur:t cmpresu. 

As ncgociuçõt:s, pura a composiçfto acionária, entre re
presentantes do Grupo Pedro Omctto, FIBASE c 
METAGO, foram tratudas no [lmbito do BNDE, tendo 
nc;.tdo C"t:thclccido que :t lidcranÇH d:t t:lllprt!Sit ficaria COm 0 
grupo privado envolvido. 

l\pc.:s:1r do adi:111Wdo est{tgin dc.:st:ts ncgociaçõr.:s, o 
Grupo Pcdro Omr.:tto, ctllret:tntn, :ti~ a prcsl!ntc data, não se 
m:mift:slnu oficialmente t! de J'orm:1 CliOI!reta acerca de sua 
participw..·:to III) c.:mrrr.:r..:ndimc:nto, ~u:rcd i t:tndo-sc que tal posi
çüo st:ja motivada pd:ts rc:ccntt:s tenJ2ndas de controle go
vernamental do 'iewr de proJuç~o de matc!rias-l"rimas para 
ft:rtilizantes. 

Em J':tl.\.' da inde!'ini~üu do Grup~l Pl.'dru Omr.:tto e da 
n:"to im!i~o::t~:w, por p:trtr.: do BNDE ou da FIUASE de 
qu:tlquer outro evcntuul sócio para o projeto, o Governo de 
Guiíts, mravc!s du M ET i\GO, preocupado com a situação, to
mou :1 inicimiv:1 d~ nropor, t!ll1 setembro último, à 
PETROBRiiS Fertilizantes S/ A u sua participação no pro
jc.:to. 

Tal posiçno dcvr.: ser tumbém compreendida à lu1. do 
compromisso colctivo :tssumido pelu METAG·a c demais 
cmprt!sas dt! miner;.~ção dctentorus de: jazidas de fosfato, com 
o Senhor Ministro dus Minas t: Encrgiu, durante reunião., em 
Maxá (MG), em junho de 1975, quando todos se comprome
teram em somur esforços no sentido de se alcunçur a auto-su
ficiência nacional da produção de rocha fosfatada. 

i\ METAGO, diante da situação exposta, está aguurdan
do uma tomada de posição ortcial da PETROBRÁS 
Fcrtililantcs s; i\ C, cm conse4Ui:ncia, do Governo Federal 
:tcerc:.t du <tssunto. 

4- Resumo do projeto c da sualmporrainclu 

O Projeto Ft>sfato, cm Catulüo, constituirá um 
empreendimento que visa a obtenção de 570.000 toneladas 
anuais de concentrado de apatita com teor ucima de 35%. 
P ~O.;, • a partir da lavra, por sistenm convencionul de mine· 
ração, de 4.700.000 toneladas de minério de fosfato c!lm um 
tcnr médio de 8,8% P ~O~ :tpatítico, com n sua implunta
çi"to, cst:mdo prevista puru apôs 30 meses a partir do início 
das ohr:ts dto: terruplcn:tgem. 

O seu investimento glohal, a preços de junho de 1976, 
t:st:'t c.:stimado cm HK:! milhões de cruzeiros, sendo que 836 
milhilcs dr.: cruzeiros correspondem aos investimentos fixos 
Uns quais H7% serilo gastos t!m moeda nacional. 

O ~.:usto industrial dc.: ohtcnçrto de urna tonelada de 
concentrado Ut! apatita cstít avnliado cm torno de 3X5 cruzei
ros, a preços de junho de 1976. 

Pura um prt:ço de venda Uo concentrudo cm torno de 
CrS 532,0011 toneludu, a valores de junho de 1976, foi estima-
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do uma t11xa de retorno da ordem de 13% ao ano, sobre os 
recursos próprios aplicados no projeto. 

Toda a produção obtida, após a suu transformação, nas 
divc:rsas fases químicas. cm adubos solúveis, como se prevê, 
dcvcrú ser consumidu na própria regiiio agrlcola de Goiâs, 
atendendo ao esforço governamental de incrementar as 
exportações brasileiras de produtos nlimentlcios. 

Resumidamente, a importânciu do Projeto Fosfato pode 
ser considcruda sobre três níveis: nacional, estadual c regio
nal. 

Em nível nacionul, tendo cm vista que o Brasil só produz 
11% das suas necessidades de fósforos, a produção de concen
trado de apatitu. cm Catalão, contribuirá para tornar o País 
auto-suliciente, ali:m de possibilitar uma redução do seu ele
vado nivcl de depcndi:ncia externa em relação a esse insumo 
búsico. 

Em nível estadual, são evidentes os reflexos da implan
tuçào de um parque mínero-químico, em Catalão, na econo· 
miu do Estado de Goiás, exclusivamente, dependente do se
ter agropccuúrio, que será, por sua vez, altamente beneficia
do com u conseqUente redução dos custos dos adubos fosfa
tndos. 

Em nível regional, as repercussões econõmico-financei
"" da implantação do Projeto Catalão, serão de alta rele· 
vüncia, uma vez que ali:m de trazer conseqUências benéficas 
ao desenvolvimento da economia local, trará, do ponto de 
vista socinl, uma melhoria, cm termos de infra-estrutura 
cconômico-social. 

Como benefício direto deve-se salientar que o Projeto 
Fosfato. criará uma demanda de pelo menos SOO empregos, 
exclusive aqueles gerados em função das conseqUentes ativi
dadcs indiretus. 

Goiünia, 7 de outubro de 1976. - Arlindo Gaudle 
Flcury, Presidente." 

Sr. Presidente, esperando em Deus que todos possam se debru
çar c refletir sobre os dados que, aqui, trago, eu diria não bastassem 
as vantagens uti: aqui alinhadas, pelos entendidos, no que diz respei
to ü import:incia, à significação de agilizarmos as jazidas de fosfatos 
existentes cm Goiás, não bastassem, Sr. Presidente, essas vantagens, 
temos a ressaltar os demais minérios ali já prospectados, ali já medi· 
dos c ati: mesmo em fase de industrialização em uma pequena usina
piloto, como é o caso do titânio, do nióbio, das terras raras e outros 
mais. Grande I! a gem:rosidadc Divina para conosco, ao loca1izar a 
jazida de fosfato c os demais mini:rios do complexo Ultramáfico~ 
alcalino, numa região que os consumirá fartamente, conta tambt:m 
com duas estradus de ferro, a antiga estrada de ferro Goiás e a antiga 
Rede Mineira de Viação, que rasgam de ponta a ponta as nossas 
maiores extensões de ccrrudos e de terras agricultáveis. 

Preocupemo-nos com o petróleo, com a energia hidráulica, com 
u energia nuclear. solar c outras, que se tornem domáveis, mas, tanto 
quanto possível, preferencialmente preocupemo-nos com a energia 
indispensável para a sustentação de nossos próprios organismos, 
mesmo porque, sem esta, todns as demais nào terão sentido. 

Que o Presidente Goiscl, mais que assoberbado por problemas 
verdadeiramente incomputívcis a um só homem, mesmo a um 
Presidente da República, encontre em Deus mais esta força pura 
dotnr Guiús c, por conseqUência. o Brasil, do fosfato c dos demais 
insumus, punt sermos nllo unm grundc potência mus umu fartu, rica e 
gcm:rosot naçüo, capiiZ de receber c fruternalmente mitigar os sofri
mentos dos que padecem da fome. 

Que se sacrifique algum outro investimento, até mesmo dentre 
us priuritC~rios, mas que tenha u M ETAGO. a curtíssimo prazo os 
rc~ursns para a agilizaçiln c exploração do fosfato de suns juzidns de 
Ouvidor-Cataluo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito hem! Pulmas.) 
O SR. !'RESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a paluvra ao 

nnlm: Senador Otair Bc~.:kcr. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A bela cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi sede do 
encontro realizado pelas Federações de Indústrias dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina c ParanCt no final da semana 
próxima passada. 

Do referido encontro resultou u "Curta de Grumado", 
documento 4ue sintetiza os assuntos de vital import:in~.:ia discutidos 
c analizad6s pelos industriais do Sul du País. 

Pela importfmciu dtl nmtéria, passo ü leitura do documento 
citado: 

"As Fcdcruçt,cs das Indústrias dos Estados do Paraná, 
Santa Catarin;t c Rio Gmndc !'10 Sul. reunidas cm Gramado 
(RS), cm seu IX Encontro, vêm a púhlico para registrar 
u\gumn~ considcraçtics sobre u Vida E~o:t~nórnka Nacional. A 
única pn.:tt:nsfto tlcstt:: documento é a tlc cu!aborar com os 
podcrt:s pl1hli~.:os c a de enfatizar ansdos, pn.:ocupuções e 
prohh:mas lJLU.: ;1tingcm a Categoria Industrial. tudo visando 
a evoluçüo sút..:in-ccont"lmica desta gr;mdt: Nação, ~.:mergcnte 
mas lJUI!, ~.:mn toda a sl.!gurÚnça, haver(! de sei consolidada 
como Grande Potênci~t no ccnúrio intcrn~tdonal. 

Pnrwnhl esta é m:.lis uma contrihuiçào modesta que as 
Emendas pr~.:stam ü Colctividade Emprc'iariul que 
rcpres~.:ntam. 

J:m primcir.o lu~ar, cntcnd\.'mos qu~ o :1\Lt>tl cst{tgio brasi
leiro, no C.unpo Ect)nômico, rdo pod(.! st.: atl.'r :.1 modelos rígj .. 
dos c.: nem ticar (.\t:masi:td~tmentt: llt:pt.:ndt.:ntc de con
ccituaçõcs tcôric;ts que devem servir apenas como cmoldu .. 
ramcnto do nosso moUeln. 

PlU' outro bdo. o casamt:nto dot' !.!t:Onomkt dt: mercado 
com o dirigismo económico se nos aligur:J difícil por 
manifestada incompatibilidade. ilnui, assim, a grande opção: 
u \iherd:tdt.: OLI {) dirigismü. NtiO se rropug.na por quaisquer 
fornuJS cxtrt.:mad:.ts, lll~ts, sim. por posidonamcntos cen
trados, rcsponsúvcis c justos. 

Dentrl' deste raciocínio, udcntrcmos, então, por alguns 
gr~ndl.'S T t.:111:1s ~:1cinnais: 

1-lnfloçiio 

rvtuito se tem discutido sobre as medidus de combate à 
inna~;ào .. prcds:nnentc porque t:unhêm muito se tem 
qucstkm:.uJo :;uas causus. TMIOS umtJ inflação dt• custos? 
Obviamente que sim c a crise do petróleo foi a principal 
causa. 

Em qualquer orçamento (domi!stico ou empresurial), 
quundu tlcorre aunH:Illll dt: um l!lHlli'Hlnentc de despesa, o 
que se faz'! Cl1mpcnsa-sc n aumc.:nto com a reduçfto de outros 
Cllmpont:nlt:~ de custos, ou ;tumenta-se a receit;1 ou os preços 
par;t :~hsurvê~lo. 

Tt•mos uma injlaçiio d1' dt!manda? ,Também é evidente 
que sim. O que se Ucv~.: fa1cr qu:1ndo um produto custa mais' 
por cuus:~ de su~1 e~ccssiv:t dl.'mandu'? Cortur ou 
"dcsuquccer" os mdos para cmnprú-lo ou aumentar sua 
produçftu. Na primeira hipôtcsc, dilir.:ilmt:nte havcrú redução 
de pn:çn, pois sempre existir(! ;\lguém pagando muito pela 
relativ:t pouc:t prnJuçfto c. :tl1 contrCtrio. quundo esta é 
ttumcnt:.u.la. ocorre a t:stahilinlçfto r~.:su\t;.ullc: do c:quilibrio 
entre ofert:t 1.: dcmund<t. 

A restriçtlll de crédito, clevm;üo tlt: tU.'Ht de juros, 
uumentn de impostos c dt:nwis cncurgos que ugravum os 
custos opcracionuis, sàn fatores inflacimuirio.\·, por influírem 
nu preço final do hcrn produzido. Por outro lado, a redução 
dos custos nperacionuis, atravês do crétlit0 adequ:.tdo c 
demais t:stimulos i1 produçftn, t'nrtclt:ct:m a Ec(.lllômiu, 
cumhatcm a inllaçno c, principalemcntc, elevam os padrões 
sociais. 
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2- Crédito- Melo de Pn~umcoto 

A economia brasih:iru se assenta, profundamente, no 
cr~dito. Em conseqUência, de imcdhtto sente os rencxos bons 
ou maus- de qunlqucr politicu crcditíciu. 

Se n crédito é mcil, a demanda supera u oferta, gerando 
ioflução, o que é ruim, embora ocorrnm estímulos à 
produção. Se o crédito é dificil, u ioflaçào pode eootiouar, jil 
que os custos financeiros silo repassados c, o que é pior, ;t 
produçtto rc!iulta desestimulada. 

Portanto, hit que existir um nível correto: ocm 
abunduntc para torná-lo especulativo, nem escasso para 
impedir o ritmo normal de desenvolvimento económico. 

Cube uo Poder Público exercer controle sobre os meios 
de pagamento, para prover os recursos necessários aos sc:to
rcs búsicos.. Isto vale dizer que o upasseio do dinheiro" deve 
ser reduzido. Em vez de sugar a quase totalidade dos meios 
de pagamento (pelo meoos aqueles inseridos no ciclo de 
produção) e, após, dirigir sua redistribuição, é preferível, den
tro da livre economia, deixá-los nas mãos de quem os produ
ziu. Sigoinca mais ainda: uo iovi:s do paternalismo dependen
te, liberdade responsável do empresário. 

3- Endividamento da Empresa Privada- Capltallzaçiio 

Se nossu economia está assentada no crédito, é lógico 
que seu endividamento só pode ser elevado. Esta distorção 
acaba de ser reconhecida inclusive pelo Governo Federal. 

A partir desse faro, se constata que a politica de controle 
de mdos de pugumentos - que deveria estar a serviço da 
capitalização da empresa privada nacional -abandona esse 
objctivo puni se constituir cm poderosa arma manobrada 
pelos que rcnsam que as finanças precedem a economia. 

A empresa privada brasileira sofre, hoje, circulo vicioso: 
vive porque tem crédito, tem crédito para pagar o que deve e 
deve pura poder sobreviver. 

Vcrinca-sc, cotão, que a capitalização é o grande pro
blema. Mas a solução oào i: o crédito, pois tuoto faz empres
tar para capitalizar, como capitalizar para poder emprestar: 
sempre se está devendo o empréstimo. 

O imporruotc i: u reotubilidude. Assegurada esta, o capi
tal surge naturalmente, tanto para pagar nounciumcntos 
como para reduzir sua dependôocia deles. Os "inimigos" do 
lucro deveriam atentar para o fato de que a rentabilidade é 
um componente de relutiva pouca expressiio no custo de um 
produto, ainda mais seu cotejarmos com as despesas finun
cciras c tributárias. Em contrapartida. ela é a base para um 
sadio capitalismo social que deve ser consagrado oeste Pais." 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
ap;:1rte'! 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Com muito pra-
ler. 

O Sr. Beocdlto Ferreira (ARENA - GO)- Neste pooto do 
pronunciurncnto dt: V. Ex• sou, lamentavelmente, forçudo a intervir. 
t\ verdade, nnhre Senador, i: que essa dolorosa constatação, que 
V. E.x• vem assinalnndo com muita propriedade, nada mais é do que 
frutn do desvario. du loucura dos eodeusudores do Estado-patrão, 
dt) Estudo-monorolista. Lembra V. Ex•. como lembro cu - porque 
somos, por certo, da mesma geração - que à época em que as 
empresas concessiomírias, purticularmente as concessionárias -
estranl:!eiras, rcivindicavnm um reajuste de qu~llqucr turifu. tfnh:tmos 
um verdadeiro quehra-qucbru c o Pu!s puravu. Eru o tntu\ 
desencorajamento ao reinvestimento dos lucros c para que pudc"isc 
eles, os conccssionúrios, privados nacionais ou estrangt:iros, a 
prtunovcr maion:s investimentos, crmscntüncos ii dcmunda 
n;t~,.·i(lll:d. L~'l'n. L'llr.:gamos, no Brnsil, a umu situação, realmente, 
(.;ll:'il,..,il: ~.:ri:1mos um Frunkstcin, um Estudo-patrão, um Estado-

'""~------

monopolista, o uma niosona cristã de livre iniciativa e de resp~ito ,U 
propriedade. E esse ~onstrcogo ~ti está, hoJe •. fazendo I~V~Ja 
estatisticamente, numencamente, ate mesmo u Pmses comumstas. 
Tal é u rcsponsabilidudc, hoje, do Poder Público oo todo da ccono
mi:1, Assim, há realmente um impasse, uma situação deveras 
cmharaçosa para o Governo. mormente o Governo no que diz 
respeito ;1 parte do Executivo, porque tem ele de buscar os melhores 
e mais sofisticados executivos para gerir os recursos que estar, sob a 
suu responsabilidade, ao mesmo tempo que esses executivos, depois 
de transvertidos de tecnocratas, asfixiam, por todas as formas c 
meios, a livre iniciativa, a empresa privada, de modo particular a nu~ 
dona!, porque é menos resistente, e não sei, ~as saberá Deus, por 
certo, orientar o ínclito Presidente Ernesto'Getsel, que há de condu-
7ir essa nau tão avariada, tão sabotada, tão sofrida no passado, a sua 
destinação u um porto seguro que i: aquele que aspiramos, de fato, 
uquele pelo qual nossos antepassados já deram seu sangue e, 
esperamos cm Deus, não venha mais a ser derramado no Brasil, ~as 
que alcancemos a verdudeira pátria do evangelho, a verdadeira 
dcmocracia, com respeito de fato à livre inici'ativa. Desculpe V, Ex• 
~~minha intcrvcniéncia. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Agradeço a 
participação de V. Ex•. e quero dizer-lhe, eminente Senador, ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te'! 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Estou responden
dl) ao aparte do nobre Senador Benedito Fcrrdra, logo em seguida 
durei o aparte solicitado por V. Ex• 

o Sr. Heitor Dlas(ARENA- BA)- Perfeito, nobre Senador. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Incorporo, com 
muito prazer, a suu participação. De minha parte, devo dizer-lhe 
que, nesta tarde, estou a fuzer um registro para o conhecimento da 
Casa, da Nação, desse importante documento. Leio o documento, 
com o qual cu me solidarizo, mas reservo-me o direito de, cm outras 
oportunidildcs, aqui focalizar, com a vossa luminosa inteligência, 
capacidade e conhecimento de causa, item por item, ou capítulo por 
capitulo desse documento que eoteoâo importante e a partir do qual 
tcrcmos condições de oferecer, às autoridades do campo econômico
linancciro, gmndc coluboraçi10, c atendendo aos seus repetidos ape· 
los de contribuição, para que possamos encontrar um modelo brasi
leiro. agorn já denominado pelo Senhor Presidente da República de 
ncocapitnlismo brusilciro. 

Com muito prazer, ouço o nobrt: Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, ioicial
mentc, lamento não poder concordar com o aparte, no seu todo, do 
ilustre Scnudor Benedito Ferreira. Tcoho u impressão de que S. Ex• 
ainda est[J preso ltquc:le libernlismo do laisse:-faire. /aisse:·passeur, 
porque, nos dias de hoje, a preseoçu do Estado, em determinados 
sctorcs, se fuz imprescindível, sobretudo nos Estados cm desenvol
vimento, uma vez que <1 faltn de poupança, u falta de um capitulismo 
potente:: leva o Governo a ter que intervir, c huja visto que n sua 
intervenção tem sido sempre cm setores pura os quais não está apto o 
capital privado. Nilo sei - peJo menos percorro, ussim, através da 
imaginação, vários sctorcs- c não vejo um só que possa pertencer, 
que deva estar com cnpitul privado c que: o Governo tenhu absorvi
do. N;o conheço oenhum. E quaoto ao documento de V, Ex•, ele 
ventila, fora de dt'ivida, matériu da m:li~ ulta import[mcia. Mas o que 
percebo da leitura é que ele focaliza a própria dinculdade do assunto. 
porque estou bem a ouvir V. Ex•. uma série sucessiva de condicio
nais: se " inn:u.;ào é assim, que seja assim o remédio: se u innaçào é: 
daqucht fornw, l1ue sej;.1 t~ssim H h:rapêutit:n. Desse modo, o 
dlH:unwnto que V, Ex' lê nfwllx:t o diugnôstil.:o, porque, cm vcrdu
dc. a inn,~~,;ào é de difidl dchclaçUo. Isso é o que temos que reconhe
cer, pnnJIIC os processos, pelo menos o~ que eu leio, s~o: ou tratu
mcntll de irnpactol,ll tratttmcnto gradu:tlistu, que é o que o Governo 
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vem seguindo. Fora dai, não conheço c não sei outro processo para 
se com bater tão terrível nagclo. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC) - Agradeço a sua 
participação e vou ser síntese na resposta, Senador Heitor Dias. 

·v. Ex• acaba de dizer que o documento não fixa a terapôutica. 
Lamento contradizer ao meu querido Líder. Inicialmente, este 
documento está a fazer a abordagem das causas, e exatamentc dentro 
da linha de raciocínio de V. Ex•, de conformidade com a situação 
econômico-financeira do Brasil nos dias de hoje. para depois, 
evidentemente, trazer algumas proposições, que vou ler. 

Quero, por um dever de justiça pura com V. Ex•, repetir aqui 
que estou fazendo a leitura de um documento, o encaminhamento 
desse documento às aut9ridadcs, dizendo que estou inteiramente 
solidário e me reservo o direito de voltar à tribuna para abordar, 
capitulo por capítulo, este documento que, sinceramente, considero 
oportuno, objctivo, inteligente e perfeitamente identificado com a 
realidade nacional, principalmente no que diz respeito às difJculda· 
dcs financeiras, cconômicas, sobretudo às de capitalização da empre
sa privada nacional. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Aguardarei as conclu
sões de V. Ex•, pedindo desculpas se porventura me apressei. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC) - Absolutamente. 
J:'jco honrado com a participação de V. Ex• e desejo que participe 
tantas vezes sejam necessârias, pois, com isso, vamos elucidando e 
levando, desta forma, nossas opiniões ao Governo, as quais, certa· 
mente, irão ajudar no exame c no equacionamento dos problemas. 

Com muito prazer, dou o aparte ao Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Honestamente, por 
um descuido deplorável meu, proferi um aparte a V. Ex• quando lia 
0 documento c fiquei- digamos- desencontrado, porque, parece
me, aparteava o documento e não V. Ex•, pensar que, àquela altura, 
v. Ex• já expendera a lavra dtt sua genialidade. No entanto, em que 
pese a inoportunidade do meu aparte, fui profundamente infeliz ... 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Em absoluto. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - ... porque, mais 
uma vez, não consegui, com a minha pobreza verbal, fnzer-me enten-. 
dido pdo nosso eminente Líder. Dizia eu que as distorções, a 
herança maldita que através dos séculos se foi arraigando na ccono· 
mia brasileira nos legaram esse monstrengo, esse verdadeiro 
Franskstcin, c hoje, cm que pese o esforço que se vem despendendo 
de certo tempo a esta parte, não há como matar o paciente, porque i: 
uma situação de fato. As distorções pretéritas nos conduziram ao 
caso daquele médico - segundo a ficção - criudor do monst~o 
Frankstein; ele não esperava, por certo, criur um monstro, pretendia 
criar um super-homem, c tulvez os magos das finanças brasileiras, 
aquclcs que sempre: quiseram resolver os problemas econômicos com 
soluções financeiras, nos legaram esta situação que ai está. Então, 
me reportava aos endeusudorcs do "Estado-patrão", que não permi· 
tiam às empresas concessionárias o reajuste de tarifas. Então, logo 
vinham as greves, os uquehru-quebr:ts", desestimulundo a iniciativa 
privada, tnnto a nacional como a estrnngt!ira, tirando o estímulo uo 
reinvestimento. Dai por que, hoje, temos no Brasil um Estudo nesta 
condição indesejada por todos nós, mas que tem que sor sustentada, 
porque nüo hú como transmudar-se com uma varinha de condi\o o 
morlclo cconômico que ui está. O que nós podemos c dcvemos fazer 
-c esta é a intcnçi\o do Governo -é ir modificando, compatibili
zando esta duru reulidadc uos anseios de todos nós. Foi quando fui 
Cnrlltico cm dizer que esperava cm Deus pudesse o Presidente Geisd, 
ncsso:t cuminhada encetada por ele, conduzir uo I'Hlrto s~guro ~ssn nau 
tiio avariutla que é, lum~ntuvchncntc, a cconomiu brusilciru. Dcs
culrc V. E.><' por cssu intcrfcrênciu, c perdoe-me o meu ilustre Li der, 

porque intenção outru não me trouxe ao debute senão dizer do meu 
aplauso, dizer do meu reconhecimento àqueles que subscrevem do
cumento como este que V. Ex• tão oportunamente traz u debate 
nesta Casu. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Quero dizer a 
V. Ex•. eminente Senador Benedito Ferreira. que nilo posso concor
dar com V. Ex• quando diz que a sua interferência, o seu aparte foi 
inoportuno. Absolutamente; porque no momento, eminente Sena
dor, que cu trago ao conhecimento desta Casa e, ao final deste 
pronunciamento. digo que endoso c me solidarizo com as teses ~qui 
expostas V. Ex•. com a sua participação, está dando uma valiosa 
contribuição. Sobretudo agora, quando mostra de uma forma clara, 
precisa, objetiva, as causas disso que chamou- c que também cndo
so - esse mostrengo que nós temos aqui. Mas há também de ser 
ressaltar, .há de se fazer justiça ao fato de que o Governo está 
preocupado, está procurando corrigir estas distorções e tem apelado 
para que nós, cmpresúrios, pura que u comunidade ecônomica-finan
ccira desse País empreste a sua çontribuição com sugestões. Daí 
porque trazemos ao conhecimento desta Casa este documento para 
poder realmente aqui ser debatido, já nesta primeira etapa. já nesta 
preliminar, c para que deles nós poSsamos ainda extrair outros 
pensamentos, outras idéias, outras sugestões que haverão de levar o 
nosso Governo a se identificar com a reulidude económico-financeira 
do nosso País. 

"4- Mercado de Capitais- Poupança Nacional 

Qualquer esquema para fortalecimento de: um aut8ntico 
mercado de capituis só será eficiente a partir do momento cm 
que existirem condições estruturais que permitam, nas utivi
dades produtivas, uma rentabilidade ao nível daquela do 
mercado financeiro. 

Na presente conjuntura, a situação i: desfavorável para 
os empreendimentos econõmicos, pois sua rentabilidade 
deve, a um so tempo: solver compromissos de financiamento 
c seus custos, enfrentar pesada carga tributária, manter liqui· 
dez, reinvestir lucros paru assegurar seu crescimento c, afinal, 
rcnumcrar seu capital pura poder seguir captando-o. 

A disputa i: desigual para o mercado acionário onde os 
investimentos já ti:m o nome pouco animador de "capital de 
risco" - diante da variada gama de aplicações financeiras 
muis rentáveis e seguras. Estas o são não por razões 
intrínsecas, mas por deformações externas, decorrentes de 
mecunismos irreais, ainda que solisticados. 

Com efeito, foi montado um excelente programa de 
captação de poupança nacional. Contudo, o objetivo foi 
deturpado: ao invés de exercer papel de alimentadora do 
desenvolvimento e, portanto, depender deste, a poupança 
cxtrupolou .. se cm si mesma, de tal form~1 que passou a 
lidernr a política econômica. 

As distorções se aprofundaram a ponto de levar a um inl· 
cio de corrcçào, pelo muis alto escalão do Governo. 
Lamcnturnos, contudo, que as causus não for:1m ufastadas c. 
dcverit persistir a dehilidade de capital das empresas, ao lado 
do gigantismo dos mecanismos de poupança. 

5 - Comércio Exterior 

i\ c:.><pcriêncin tem dcmonstrudo que dispositivos 
mcrmncntc financeiros pura redução de importaçllcs nào têm 
surtido plenos efeitos. Ademuis, utravés de maiores custos, 
ugravam u innução. Parece cluro que para reduzir impnrtu- . 
~·õcs se disponha de: menos divisas c não de divisas mais 
carus. f: evidente que o problema nUa í: simples, mas u politi· 
c a do sctor deve ser nortcadu por rrincirim. seguros. St:riu v(t. 
lido pcnsar·sc muis cm seletividadc do que cm penalidades 
rara us importações. Nu ntualidudc, o poderio linancciro é 
que determina u cupncidudc de impOI'tnr. 
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Quanto às exportações, é altamente louvável o grande 
esforço brasileiro, plenamente apoiado pelo Governo. ~ 
verdade que podem ocorrer distorções conjunturais, perfei· 
tamente sanáveis. Maior descentralização e agilização dos 
mecanismos e procedimentos tornam-se imperativo, diante 
de uma pauta exportadora que rapidamente se expandiu e, 
notudamente, se diversificou. 

6- Balanço de PaRamentos- Investimentos Estrangeiros 

O comprometimento do nosso balanço de pagamentos 
está lig\ldo, também à política de investimentos estrangeiros. 
Nilo se pode e nem se deve prescindir destes, mas é preciso 
estabelecer uma filosofia pel\1 qual os capitais externos ingres· 
sem no País menos por força de facilidades e mais em decor
rência de uma economia promissora. O dinheiro de fora deve 
vir para cá pela exísténcia de boa.• oportunidade.• de negócios e 
nu o pelos negócios de oportunidade . . 

Os estudos relativos à matéria devem prever essa interna
çuo do capital foráneo com o fito de integração u economia 
nacional, de forma racional e seletiva. 

De qualquer maneira, é importante que o capital nacio
nal nunca tenha tratamento inferiorizado, inclusive nas ques· 
tões de licenciamento de tecnologia e sua absorção. 

7- Pequenas e Médias Empresas 

i: notório que as pequenas e médias empresas são a 
grande muioria do nosso parque econõmico. E representam o 
maior potencial de produçilo de riqueza, face à agilidade c 
criatividade com que podem responder aos programas de 
crescimento. O pacote de medidas em curso para atender 
suas peculiaridade nilo esgota seus problemas. 

É que o atual complexo financeiro-tributário é altamen· 
te desfavorável '" pequenas e médias empresas. De início, 
impõe-se a unificação dos vários conceitos de enquadramen
to dosse tipo de cmproendimento, para que, afinal, resulte 
umu só definição. 

f: import;mte a adoçuo de normas contilbeis-tributárias 
simplific"d"s," fim de que o empresário, em sua gestuo, pos· 
su se concentrar no truta dos negócios propriamente ditos. A 
propôsito, seria conveniente restringir o poder para 
legislativo de chefes de repartições, de escamo inferior, que 
vivem a crh1r rormulúrios pura que o pequeno cmpresúri0 
preencha. 

H - Comçiio Monetária 
Vúlid:1 a concessão de financiamentos a custo fixo aos 

setores ngropecuúrios - que respondem rapidamente aos 
program"s de incremento da produção -é forçoso admitir 
como ncccssúria, se não u igualdade de tratumento, pelo me
nos u manutenç~o du correção mont:túria limitudu para os 
setores produtivos, notndumente aqueles que nos liberam de 
depcndCncius tecnológicas internacionais, 

Tüo importante quanto a produção agrícola na sustenta
çno dos níveis de exportação é u fabricação de produtos e 
t:4uipamcntns dcstinudos a substituir importações. Neste ca
so, o elenco de estímulos se ussentu nos financiamentos a 
custo hai:w ou limitHdo, pois as cuructcristicas dessa produ
çftu jl1 1.h:monstram a incompatihilidadc com tuxas elevudas 
nu in~.:ert:ts, 

9 - Controle de Preços 

Uma política de contrnle de preços dificilmente pode se 
harnwnit:tr com uma economia considerada livre, especial
mcntc dentro 1.h: um processo inllucion(trio, e mesmo porque 
é impnl\icúvcl sua ~tplicuçr10 cm todm o~ ciclos produtivos, 
:Hlmitida -;ua existência. O controle, tal como ocorre, vindo 
LI~ ~1111:1 pmu huixo só provoca achatamt:nto du rentabilidu
d~. ~L'Ill alcançar rlcnamcntc seus objetivos. 

E evidente que se deve controlar os abusos, mas não ahu· 
sar dos cnntro/e,ç, pois no fim tudo resulta inócuo. Tanto o 
controle cm si quanto o exercício do seu poder. 

A estabilidade poderia ser alcançada, t"mhém, através 
da revisão de componentes que innuenciam u.~ estruturas de 
preces, como tarifas de serviço público c custos nnancdros. 
Estímulos fiscais, por sua vez. poderiam ser exercitados como 
ferramenta destinada a dificultar a elevação de preços." 

Finalmente, nós entramos nas proposições que aquelas cntida· 
dcs de classe apresentaram ao concluirem a sua reunião, o seu chama· 
do "Encontro de Gramado", que resultou na chamada "Cartu de 
Gramado". 

"ALGUMAS PROPOSJÇ0ES 

No Campo Financeiro 

I, Rt:orientaçUo do sistema vigente. com a unificuçào 
dos v{! rios tipos de taxas c nplicaçõcs financeiras, que acHbam 
provocando distorções na ordem econômica. São de vúrins 
dezenas o número de linhus, rundos, faixas, etc., de cr~dito 
existente, muitus vezes compreendendo diferenciais de apc· 
nus I ou 2%, numa innacào superior a 40% ... " 

Devo dizer aos Srs. Senadores que endosso intef[ralmentc isso, 
porque não encontro razão para essa multiplicidade de credifundos, 
de linhas de crédito. 

"2. Ressurgimento - cm lugar da variedade ucirna -
dos juros sobre contas-correntes bancitrias, corn taxas dirc
rcnciadas upenas para contas de movimento c n prazo lho. 

3, Aos bancos comerciais- nu qualidade de captadores 
-competiria rt:distrihuir os recursos de acordo com us desti· 
naçôes c percentuais prefix01dos: crédito comerciul, rural. 
crt:dito i1s pessous físicas, crédito imobiliúrio. linanciamento 
~~ lnngo prazo, etc. 

No Campo Credítíclo 

I. Manutenção de incentivos crcditícios ii ;,tgricultura, 
visando H rápido aumento da prOdução, Uma das grundcs saí
das pura a nossa economia serlt o ucrCscimo de dezcnas de mi
lhões de toneladas de grãos lJUC certamente o Brasil atinpirú.'' 

Neste ponto, Senador Benedito Ferreira. estou-me snliduri...:an
do inteir:tmente com o discurso que V, Ex• acaha de fazer nesta 
Casa, c me parabenizo peht reitur~t desse discurso, ~ompromctendo
me a I C-lo c procurar. amanht1, dar tamhérn ~~ V. Ex•, ~~o Governo c it 
N:u;iio a colaboração que todos devemos pam o campn da agricullu
r~!, porq~c .nfto sou daqueles que se envcrgonham pela vocação histó
nca hras1lctra de sermos um Puis eminentemente ugrícola. 

O Sr. Benedito Ferreiro (ARENA- GO)- Muito ohrigado. 

O SR. OTAIR RECKER (ARENA- SCJ-

~. lmpluntuçtto, r.Jc form~1 consolidada, dcshuro~.:ratiza
du c durúvcl, de politica in~cntivndont dirigida ao sistema 
produtivo, suhstituidor de importações c rcdutidor de noso.;u 
dcpcrH.Iênda tccnológicu do exterior. 

3, Rcvisüo dH politica de crCdito, de modo a acompa
nhur um cfctivo uumcnto da demanda nito especulativa. 

Nu Cumpo Econômlco 

I. Continuidade c ampliaçào dos programas que visam 
o fortalecimento da capitalizuçào das empresas privadas 
nucinnnis, 11truvés de estímulos que condu;o.am à menor depcn· 
dência de cmprêstimos e reduzam os níveis de endividamento, 

~. Estahclccimcnto de condições que assegurem a justu 
rentuhilidude do cupitul, coihimlo os ahusos especulativos, 
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No Campo Trlbutárlo-Admlnlsrratho 

I. Redução gradativa de carga tributária, inclusive do 
Imposto de Renda na pessoa jurldica, como medida de 
fortalecimento da empresa, atentando-se, também, para a 
possibilidade de maiores atrativos para o mercado de ações. 

2. Racionalização de todos os processos que oneram os 
custo-5 operacionais, como: 

-simplificação das normas fisco-contábeis; 
- consolidação das disposições legais, permitindo sua 

maior compreensão pelo empresariado; 
- unificação dos mecanismos de cobrança de impostos 

c encargos para fiscais cm um sistema simplificado c eficiente. 

No Campo do Comércio Exterior 

I. Continuidade e fortalecimento da politica de expor
tação, mediante a consolidação da lcgislaçiio de apoio c 
promoção de exportações e a presença supletiva do Poder 
Público dando cobertura aos exportadores na conquista de 
novos mercados c manutenção das praças jã ligadas ao 
Comércio Exterior Brasileiro. 

2. Estabelecimento de critérios para o ingresso de 
capitais externos, tentando-se uma reversão da exagerada 
relação entre capitais de risco e de empréstimo. Devemos ser 
menos mutuários c obter mais associados internacionais que 
desejem sadiamente contribuir para o nosso desenvolvimento. 

Relacionamento Poder Público/Empresa Privada 

I. Estabelecimento, de forma constante, de um sistema 
de diálogo entre o Poder Público c a Iniciativa Privada,~ fim 
de que esta não seJa e!~ópectadora e sim panícipe das decisões 
no campo cconômico. 

2. Com o relacionamento permanente, o empresariado 
mcihàr se ajustaria à luta pela superação das dificuldades 
conjunturais e de longo prazo, cooperando mais eficazmente 
no esforço pelo Desenvolvimento Nacional. 

CONCLUSOES BÁSICAS 

I. A Economia deve se desenvolver em regime de liber
dade, sem paternalismo dependente c, muitas vezes, sufocan
te. Evidentemente, o Campo Econômico é instrumento para 
o Desenvolvimento Social. Compete ao Estado zelar por este . 
fundamento básico, sem cercear, todavia, a liberdade, pedra 
angular da criatividade, produtividade e de todos os fatores 
inerentes a um Sistema Produtivo eficiente c progressista. 

2. As transformações c ajustamentos da Economia nilo 
devem ser levados a efeito de maneira inopinada e penali
zadora para as empresas. Necessitam de algum tempo de 
maturação, amortecendo efeitos e gerando menos distorções. 

3, Cube à economia gerar c gerir seus recursos finan
ceiros, assumindo eln mesma os riscos c usufruindo os benefi
cias dentro do respeito ao Bem Comum. 

4. Ao sistema financeiro cabe suplementar e nilo 
dominar o sistema cconômico, Os custos finunceiros, portan· 
to, devem representar encargos normais do processo de 
produção. 

S. A poupança nocional deve ser conduzida, prioritaria
mente, pura a produção de bens de interesse dn soberania 
sócio-cconômica. 

6. A consolidação c simplificaçilo do sistema administra
tivo-tributário proporcionar{! a redução de despesas não 
produtivas. 

7. A rentabilidade dos empreendimentos deve se 
constituir nu principal fonte de capitalizuç~o da empresa pri
vudu nucionnl. O lucro, numa economia modcrnu, nno é fn· 
tor de beneficio pessoal. Nu empresa, ele se traduz como 
aluvuncu propulsoru de investimentos, geruçi\o de emprego e 

consolidador de um sistema produtivo livre, eficiente e de ele' 
vado conteúdo social. 

As três Federações, ao concluírem a presente manifesta· 
ção, o fazem com tranqUilidade e confiança no esforço que to
da a Nação está empenhada. Reafirmam seu desejo de conti· 
nunrcm cooperando com o Governo na busca de soluções 
para a transitória conjuntura de dificuldades que será supe
rada - assim esperam - no menor prazo possível. De nada 
adianta um pessimismo destruidor de aspirações c prejudicial 
a uma Consciência Nacional que busca o Desenvolvimento e 
o Bem Comum. 

Finalmente, agradecem ao Governo do Estudo do Rio 
Grande do Sul pela participação estimuladora cativa nos tra· 
balhos, do Excelentíssimo Senhor Secretário, da Indústria c 
Comércio, aos Senhores Prefeito Municipal e Presidente da 
Câmara de Vereadores, Juiz de Comarca do Município de 
Gramado que também honraram este Encontro com a sua 
presença. 

Os Presidentes de FIERGS, FI ESC e FIEP externam o 
seu reconhecimento nos Colegas Diretorcs, empresários e 
colaboi tdores que, nesta data, contribuíram com o seu valio
so trabalho cm prol das coletividades industriais dos trés 
Estados. 

Gramado (RS), 6 de maio de 1977. - Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná - Altavir Zaniolo, Presiden· 
te; Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
Fernando W. Werner, Presidente: Federação das lndústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul - Lulz Mandelll, 
Presidente.'' 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Eveiáslo Vieira (MDB- SC)- Inicialmente, os meus 
agradecimentos pela atenção cm conceder-cm a oportunidade de 
apartcâ-lo. 

O SR, OTAIR BECKER (ARENA - SC) - O que muito me 
honra. 

O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC) - Em segundo lugar, os 
meus cumprimentos pela iniciativa de trazer ao conhecimento da 
Casa esse documento, elaborado com cuidado c responsabilidade 
pelos altos dirigentes das Federações das Indústrias do Paraná, de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, c que apresenta um enorme 
elenco de críticas candentes à política cconômico-financeira do Go
verno Federal. V. Ex• subscreve esse documento e o endossa. Digo 
mais, poucas vezes nesta Casa ouvi críticas tão veementes no Gover· 
no Federal. Quero dizer que nada melhor na vida que dar tempo no 
tempo, porque V. Ex• como os dirigent'es dessas entidades produto· 
ras não silo levianos, nem irresponsáveis e desarvorados. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Quero dizer 
inicialmente, eminente Senador Evelásio Vieira, que muito me honra 
sua participação neste pronunciamento, que é mais a leitura de um 
documento elaborado pelas Federações das indústrias do Paraná, de 
Santa Catarina c do Rio Grande do Sul. 

Respeito integralmente o ponto de vista de V. Ex• De minha 
parte, devo dizer a V. Ex• que considero uma análise objetiva c sincc· 
ra do problema econômico-financeiro nacional, especificamente do 
campo da capitalização das empresas e suus dificuldades no campo 
da comercialização interno c externa. Por isso, eu o endosso. Enten
do, eminente Senador, que a nós todos cube o dever patriótico de 
atender os inúmeros apelos que vimos recebendo paru que prestemos 
contribu\çUo, com sugestões, e finalmente possamos encontrar o 
caminho certo, 0 caminho correto, o caminho ideal que há de se 
refletir c de se constituir em bcndicios para todos os brasileiros nu 
busca que todos temos. 
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Temos certeza- do nosso ludo, membros da Aliança Renova· 
doru Nacional; do vosso lado, membros do Movimento Dcmocráti· 
co Brasileiro - de que neste Pais possamos, no menor espaço de 
tempo passivei, ter a verdadeira justiça social para que todos os brusi· 
!eiras, como diz o Presidente, residam onde residirem, seguidores d: 
que religião for c tenham a cor que tiverem, todos eles devem ser 
parlicipes integrais do dcscnvolvimcnto,do bem-estar c das riquezas 
do nosso grande querido Brasil. 

O Sr. Benedito Fcrrclru (ARENA- GO)- V. Ex• permite-me 
uma observação'! 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Não vi críticas can· 
dentes ao Governo ne.se documento, salvo se estou realmente 
esclerosado, e at~ admito que possa ocorrer comigo esse rcnômcno, 
apesar da minha pouca idade. O que verifiquei são indicações para 
uma polllica mais consentânea à realidade brasileira do que aquela 
que, generosa e honestamente, o Poder Executivo vem intentando 
para corrigir os desacertos seculares que nos conduziram 11 esse 
cipoal, a esse emaranhado que resullou, cm 1964. aquele estado de 
coisas a que me reportei ainda há pouco. uo período cm que os 
endeusados do Estado monopolista tudo faziam para tornar este 
País absolutamente inviável, como Nação soberana. Houve época 
cm que os navios brasileiros eram retidos no exterior para garantir 
ressarcimento de dívidas. Essa é a herança maldita que recebemos de 
1964, quando navios da própria PETROBRÃS, para poder trafegar 
nos portos estrangeiros, tinham de usar a bandeira da Libéria. Tinha· 
mos que andar camullados, como verdadeiros marginais; lfnhamos 
que usar, nos nossos navios, bandeiras de países outros porque 
desgraçadamente os nossos criticas de hoje. donos do poder de 
ontem, realmente não estão atentos para essa dura realidade, a 
herança maldita que recebemos de 1964, mas que, com a 
misericórdia de Deus, com a graça de Deus, haveremos de conduzi· 
lo. cm que pese essa resistência de enxergar, numa contribuição sadia 
como essa. criticas candentes. Em que pese tudo isso, haveremos nós, 
pela responsabilidade maior que temos como homens da A RENA, 
de dar ao Governo nossa contribuição, como o faz os emprcsârios do 
Rio Grande do Sul, Santa Cawrina e Paraná, haveremos nós de 
emprestar o nosso concurso para que o Brasil atinja o seu grande 
objetivo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Eu agradeço uma 
vez mais a V. Ex• 

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Agradeço uma 
vez mais, e quero dizer que, tanto da parte de V. Ex• como do 
eminente Senador Evelásio Vieira, creio que estamos bem definidos, 
bem exemplificados. 

Recolhi, na parte de S. Ex•, este documento como uma critica. 
Efetivamence, foram as palavras que S.Ex• proferiu. E de minha 
parle, disse que considerava uma contribuição das federações, com 
as quais me solidorizo, c, neste ponto, creio que estou inteiramente 
de acordo com V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Mui to obrigado. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC)- Ouço o nobre 
Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Otair Bcckcr, 
quero congrutuur-mc com V. Ex•, porque, na realidade, o documcn· 
to tem um enfoque de alta significação c de profunda justiça nos 
destinos do nosso Pais. O que não ê posslvcl é o servilismo. Estamos 
vivendo uma face em que precisamos trabalhar construtivamente, c a 
critica construtivu requer, nesta oportunidade, de todos os brasilci· 
ros, de todos os bons patriotas, o que V.Ex• está fazendo. Congra· 
tulo-me com V. Ex• 

O SR. OT AIR BECKER (AR EN A- SC)- Obrigado a V. Ex• 
Concluindo, Sr. Presidente, constitui permanente apelo do 

Governo, especialmente de sua {trca econômica, 11 oferecimento de 
sugestões, por parte do empresariado nacional. 

O documento ucartu de Gramado" constitui, no meu 
entendimento, uma objctiva c patrióticu colaboração dos empresá
rios do Sul, ao qual empresto inteira solidariedade, apelando às 
autoridades responsáveis a sua análise c o seu aproveitamento. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a paluvra ao 
nobre Senador Benjamim Farah. · 

O SR. BENJAMIM FARAH PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUB_LlCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Todos conhecemos as dinculdades econômico-financeiras com 
que se defronta o atou! Governo. E assistimos a seus esforços para 
superar dificuldades, o Chefe do Governo dando mostras de suas 
preocupações com u situação, Infelizmente, as medidas adoladas não 
têm produzido os resultados esperados, prosseguindo a escalada de 
preços e agravando-se a inflação. Acreditamos que esses resultados 
insatisfatórios, que hão de decepcionar -e anigir o Presidente da 
República. têm explicação mais em distorções que caracterizam a 
economia nacional. Disso é prova o fato de termos setorcs que não 
passam por dinculdade alguma, onde os recursos financeiros são 
ubundantes como nunca c alimentam uma burocracia imensa c 
privilegiada, que estende suas atividadcs incessantemente, decorrên· 
cia de seus vastos recursos. Isso enquanto a Nação se mostra 
exangue, de tantos sacriflcios c ânus. · 

Daí a discordância manifestada com firmeza pela Oposição, a 
proclamar que as medidas saneadoras não produzirão os efeitos 
desejados, enquanto não forem enfrentadas essas distorções, que 
crescem sempre mais, pois as agruras do povo acabam por enrique
cer ainda mais esses privilegiados setores. 

·Da mesma forma, reconhecemos a preocupação do Senhor 
Presidente da República no sentido de evitar que os õnus de combate 
à inflação recaiam apenas ou sobretudo sobre o povo, as camadas 
menos favorecidas da Nação. Mas é o que, infelizmente, vem se 
dando de modo contínuo, os assalariados se defrontando hoje com 
sofrimentos desnecessários. 

Sr. Presidente, impõe-se que esse incessante agravar das condi· 
çõcs de vida do povo lenha lermo. E urge corrigir situações de grave 
injustiça, que atingem milhões de brasileiros, colocando-os em situa
ções verdadeiramente desesperadora. e de um desses casos que trata
remos, por alto, neste momento. 

As transferência da Capital para Brasflia criou vários e graves 
problemas para a cidade do Rio de Janeiro e, especialmente, pura o 
pessoal até então a cargo da União c que foi transferido pura o nas
cente Estado. Nilo vou abordar um problema complexo e do qual até 
hoje redunda cm peso para o meu Estado. Limito-me à questão do 
pessoal reformado do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que 
desde 1962 luta pelo reconhecimento de direitos liquidas c certos, 
que lhe têm sido negado pela União. 

Esse pessoal, pela Lei Santiago Dantas c toda legislação subse
qUente, tem situação idêntica à do antigo Território do Acre. Mas 
enquanto ao pessoal deste se dá o que a lei lhes garante, aos reforma· 
dos da Polícia Militar c do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito 
Federal se nega até hoje, disso redundando umu enorme diminuição 
de proventos. 

Desde 1962, repetimos, lutam esses reformados pura que o 
Governo Federal lhes dê aquilo a que fazem jus, pelo texto 
constitucional c u lcgislaçilo cspcclõca. Não se deve manter essu 
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anomalia, grave injustiça. e preciso que o Governo ponha termo a 
tamanha violência. E isto pouco custaria à União,. tendo cm vista 
que mais da metade desse pessoal já morreu, · 

"levando para o túmulo a mágoa imensa, o desgosto c a 
amargura, o pesar 'c a tristeza de terem sido assim tratados 
cm relação a direitos conquistados a duras pen'as c que lhes 
são inerentes como velhos servidores inàtivados pela União, 
ao término de sua missão, na antiga Capital Federal"; · · 

nas candentes palavras, fruto de santa revolta, de A. Melo Soriano, 
cm artigo de sua autoria publicado na Tribuna da Imprensa do dia l6 
de fevereiro do corrente ano, rememorando a luta dessas vitimas que 
desde 1962 clamam por Justiça, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo· a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

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

No dia 21 de abril passado, chegou a Bras!lia o primeiro Boeing· 
727 super 200, da VASP. Em cerimônia presidida pelo Governador 
Elmo Serejo Farias, c com a presença da Dirctoria da empresa, tendo 
à frente seu Presidente, Flávio Musa de Freitas Guimarães, do 
Secretário de Transportes de São Paulo, Tomaz Magalhães, c grande 
número de autoridades, esse avião recebeu o nome de Brasília, cm 
homenagem ao Distrito Federal, na data do aniversário de sua funda· 
ção. 

O aparelho foi entregue à VASP pelo Vicc-Presidcntc comercial 
da Boeing Company, Clarence Wilde, no dia 31 de março. A cerimô· 
nia foi realizada no pátio da própria Bocing, em Seattle, Estados Uni· 
dos, com a presença do Cônsul do Brasil cm São Francisco, Raul 
Smamdck c do Presidente da Bra:lllan California Chamber of 
Commerce, Jay Foonbcrg, enquanto a dirctoria da V ASP era 
representada pelo Coronel José Maia. 

A importância do evento foi magistralmente acentuada pelo 
Coronel José Maia que, recebendo oficialmente a aeronave, destacou 
o fato de a entrega se dar no dia cm que celebrávamos o aniversário 
da Revolução de 1964. Fez, então, um paralelo entre o Brasil de 
antes de 64 c o atual, que acaba de atingir a marca de cento e trinta 
bilhões de dólares de Produto Interno Bruto, mostrando até que 
ponto a VASP também progrediu nesses 13 anos. 

"Em 1964- disse o Coronel Maia- a VASP transpor
tou 737.237 passageiros, com uma frota na qual predomina
vam aviões a pistão que precisaram voar 72.230 horas para 
atender à fraca demanda então existente. Hoje, entretanto, 
contando exclusivamente com jatos puros de avançada 
tecnologia c passando a contar, agora, com a terceira c mais 
moderna versão do Bocing 727, série 200, a V ASP transporta 
2.443.491 passageiros por ano, 231% a mais do que cm 1964: 
c isso voando apenas 67.696 horas, 7% a menos do que voava 
há 13 anos, o que serve como indicador dos imensos ganhos 
de produtividade alcançados. Esse aumento da eficiência foi 
conseguido com a substituição dos velhos aviões li pistão, 
queimando gasolina cara, por aeronaves a jato, consumindo 
querosene barato," 

Sr. Presidente, ausente do Pais, nilo pudemos atender ao con· 
vi te, no dia 21, para a solenidade de dedicação da aeronave ao 
Distrito Federal, mas, citando palavras proferidas pelo Coronel José 
Maia, registramos o auspicioso evento c congratulamo-nos com a 
VASP, através de seu Presidente, Dr. Flávio Musa de Freitas Guima· 
rilcs c sua Dirctoria, c todos que nela trabalham, bem como com o 
Governador Paulo Egidio, pela aquisição das novas aeronaves, das 
mais modernas do mundo c que já estilo prestando serviços os mais 
relevantes ao Brasil, servindo as cidades de Bras!lia, Manaus, Rio, 
Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Silo Paulo. 

O crescimento e modernizaçilo da V ASP constituem realidade 
que muito honra o Governador de Silo Paulo, dado seu empenho 

---------

pura à obtenção de resultados tão propícios, e diio uma enfática 
demonstração do desenvolvimento brasileiro em setor de tamanha 
significação, éomo é o do·transporte aéreo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
. nobre Senador ·ltal!vio Coçlho. · 

·o Slt ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorrerá no próximo dia 15 do corrente mi:s a data alusiva 
ao Dia do Assistente Social. 

O Serviç,o Social, .Por sua dimensão de tecnologia social tem, 
efctivamente, um contributo a oferecer, no âmbito das ciências 
sociais, cm favor do processo de desenvolvimento que, acreditamos, 
deve scr'cada vez mais o objctivo primordial do esforço integrado do 
Governo e do Povo brasileiro. 

Esperando que o Diu do Assistente Social seja alvo de solícita e 
significativa atenção, transcrevo a mensagem do Conselho Rogional 
dos Assistentes Sociais, através do seu Presidente Reinaldo Aládio 
Pitanga Filho, da 8• Região (DF, Goiás e Mato Grosso), sobre a 
grande data: 

"As profissões surgem de uma exigência concreta e 
histórica da sociedade. E ao longo da história social, as 
profissões mudam sua dimensão filósofica, isto é, 
redimensionam seus princípios, seus métodos, suas técnicas 
de ação na sociedade .. 

O Serviço Social é uma profissão, cuja experii!ncia de 
trabalho com os fenômenos sociais tem sido sistematizada no 
decurso histórico, razão por que o Assistente Social tem 
diante de si novas possibilidades sócio-profissionais. 

A dimensão social vem sendo gradualisticamcnte 
recolocada no âmbito do Fianejamento governamental c 
particular, sob o enfoque da preparação e da panicipação 
das populações no esforço global c globalizante do 
desenvolvimento. Os profissionais da área social têm, 
portanto, diante de si, novas e desafiadoras perspectivas e 
prospectivas de trabalho na interpretação c reconstrução 
objetiva e racional dn sociedade. 

No dia dedicado ao Assistente Social a Dirctoria do 
CRAS - 8• Região tributa ao9 profissionais de Serviço So· 
cial do Centro-Oeste, região desconino de um mundo promis
sor, a expressão de suas homenagens pelo árduo e díficil tra· 
balho empreendido, seja nas elaborações teóricas, seja nas 
atuações práticas, dentro da área de competência de cada 
um, na construção de uma sociedade humanamente solidária 
e solidariamente humana." (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, lembrando aos Srs. Senadores que 
o Senado Federal está convocado para uma sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a Mensagem n• 78, de 1977 (n• 128/77, 
na origem), de 3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor Doutor Gualtcr 
Godinho, Presidento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de 
São Paulo, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, nu vaga decorrente do falecimento do Ministro Amarilio Lo· 
pes Salgado. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Está encerrada a 
SCSSÜQ, I 

( Lt'l'anta~se a sessão às 18 horas e2 1 minutos.) 
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A TA DA 57• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR.JOSt LINDOSO 

;,s /8 l/ORAS E .ln MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES. 
OS SRS. Sf."NtlfJORf."S: 

Ad:llhcrto Sena- José Guiomard- Braga Junior- Evandro 
C:trrcir:1- José Lindoso- C:~lletc Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Honriquc de La Rocquc -
José Sarncy- Hclvídio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro Bcnc· 
vides - Virgili1.1 Túvllra - Wilson Gonçalves - Agenor Maria -
Din:~rtc Maril- .Jcssé Freire- Domício Gondim- Mílton Cabral 
- Ruy C:~rnciro - Marcos Freire - Paulo Guerra - Tcotônio 
Vilela- Augusto Franco- Gilv:m Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rclcndc - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Suturninn - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton 
Johim - Nelson Carneiro- Gustavo Capanemu - Itamar Franco 
- Magalhães Pinto- Fnmco M ontoro- Orestes Quércia- Otto 
Lchmann- Benedito Ferreiro!- L(lzaro Barboza- Osires Teixeira 
- lt:llívin Coelho - Mendes Canale- Saldanha Dcrzi - Accioly 
Filho- Leite Ch:~vcs- M:~ttos L,ão- Evclúsio Vieira- Lcnoir 
\':~rgas - Otair Bcckcr - D:tnicl Kriegcr - Paulo Brossard -
Tarsll Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

I'; lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1977 

Altera o Item I do arr. 738 da Lei n• 5.869, de li de janelru 
de 1973- Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O item I do art. 738 da Lei n• 5.869, de ii de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil - passa a vigorar com a seguinte 
redução: 

"Art. 738 ...................................... . 
I- Da juntada aos autos do mandado de intimação da 

penhora." 

A rt. 2• Esta Lei entra cm vigor na d:ita de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlncaçio 

O inciso I do art. 738 do CPC está trazendo muita controvérsia, 
uma vez que foge da sistemática do Código de Processo Civil, que diz 
respeito à contagem do prazo, para a parte oferecer embargos de 
execução. 

Ora, a contagem do prazo para embargos à execução, a partir 
da intimaçuo da penhora, impede o advogado a retirar os autos do 
Processo de Exccucüo do Cartório du Vara, pois tal só se torna pos· 
sivel, após a juntada do mandado de intimação da penhora. Assim 
~endo, se caracterizu, de alguma rormu, o cerceamento de defesa, eis 
que o advogado, nuo podendo ler consigo os autos, cm escritório, 
puu colher elementos puru mover os embargos, licarú sem o~ meios 
de ampla defesa. 

Por outro lado, se a intimuçüo da penhora for nula ou anulável 
cm decorrência de vfcios substunciuis de rormulidude ou se existirem 
outras cnusas de nulidude, o procurador, sem ter em mi\os o Preces· 

so para exame, ficará desconhecendo tais defeitos, vendo assim 
cerceado o direito de defesa. 

f:.. mudança proposta comunga perfeitamente com a 
jurisprudência rc:inantc dos tribunais, c se harmoniza c.om a 
sistemática do Código de Processos, evitando duplo tratamento. O 
próprio inciso IV do art. 738 da Lei Adjetiva Civil prevê u contagem 
do prazo para embargos a partir da juntada aos autos do mandado 
de citação. 

Juntam-se cm anexo, as notas taquigráflcas do Agravo de 
Instrumento n• 38.331 - PB, do Tribunal Federal de Recursos, cm 
que foi Relator o Eminente Ministro Aldir Guimarães Passarinho, 
que bem justifica a necessidade da alteração do inciso I do art. 738 da 
Lei n• 5.869, de li de janeiro de 1973, uma vez que mostra a aber
ratlo Proce!lllalls do dispositivo legal, cm apreço, que tem levado os 
tribunais a julgarem contraleaem. 

Ex Posltls, a modificação proporcionará a corrcção de mais 
uma falha do novo Código de Processo Civil, colocando a norma em 
comunhão com a sã doutrina, com ajurisprudi:ncia c com a sistemá
tica da Lei Adjctiva Civil. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1977. -ltnlivlo Caolho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN•5.869, DE 11 DE JANEIRO DE i973 

Código de Processo Civil 

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo de dez (lO) 
dias, contados: 

1- da intimação da penhora (art. 669); 
11 - do termo de depósito (art. 622): 
III- da juntada aos autos do mandato de imissão na posse. ou 

de busca c aprccnsi!o, nu execução para a entrega de coisa (art. 625); 
IV- da juntada aos autos do mandado de citação, na cxccuçilo 

das obrigações de fazer ou de não fazer. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERf." O AUTOR DO 
PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N• 38.335- PARAIBA 

Relator: O Sr. Ministro Aldir G. Passarinho 
Agravante: Compunhia de Ãgua c Esgotos da Paraibu- CAGEPA 
Agravado: Instituto Nocional de Previdência Social 
Advogados: Dr. Annibul Peixoto Filho (AGTE) 

Dr. Luismar Dulia (AGDO) 

Ementa 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 
Embarxoo: prazo. Como se conta. 

o pruzo puru orc:rccimento dos embargos cm açào de 
execução lhcul, quundo u intimnçilo é reitn por milndudo, 
conta-se da suujuntadu aos autos, devidamente cumpridu. 

~- " " . ~·W«W~~----------·-------------------------------------
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Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que s•o partes as 
ncimu indicadas: 

Decide a 3• Turma do Tribunal Federal de Recursos dar provi· 
menta ao agravo, nos termos do voto do relator, unanimemente, na 
rorma do relatório e notas taquigráncas precedentes, que ncam ra. 
1.cndo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasília, 1•/9/76 (data do julgamento). - Ministro Armando 

Rolcmbcrg, Presidente- Ministro Aldlr G, Passarinho, Relator. 

Relatório 

O Sr. Ministro Aldlr G. Passarinho -Trata-se de agravo de ins· 
trumcnto, interposto. jú na vigência do atual C.P.C., pela Com· 
panhia de Água c Esgotos da Paraíba, (CAGEPA), sociedade de eco· 
nomiu misltl, que se mostra inconformada com a decisão que rejeitou 
i11limim• os seus embargos oferecidos em contrariedade a executivo 
õscal promovido pelo Instituto Nacional de Previdência Social (Exe· 
cutivo !iscai n' 679-Cis III). 

Sustenta o ora agravante que roram rejeitados os embargos sob 
o rundamento de terem sido apresentados rara do prazo, de acordo 
com o art. 739, I do C. P.C. por ter sido intimado da penhora em 
20-9-74 e ingressado com a sua dercsa em 11·10·74. Menciona que, 
entretanto, a juntada do mandado de cumprimento da penhora, ape· 
sar de esta ter sido promovida naquela data (20-9-74) só se deu em 
2-10-74. dot:e dias ~tpós u cituçào, portanto. Assim, foram tempcsti· 
vos os seus embargos. 

Contraminutando o agravo, diz o INPS que a decisão í: irrepre
ensível. Tendo sido a penhora eretuada em 20·9-74 e somente em 
11 de outubro do mesmo ano sido apresentados os embargos, são 
eles intempestivos, pois no caso se trata de execução por quantia cer· 
ta, hipótese prevista no urt. 728 do Código de Processo Civil. E, a 
respeito, invoca ensinamento de Celso Neves, segundo o qual o pra· 
zo para embargar a execução é de 10 dias contados da intimação da 
penhora. 

Formado o instrumento c não se tendo reconsiderado o MM. 
Juiz, determinou ele a subida dos autos a este Egrégio Tribunal. 

Aqui onciou a douta Subprocuradoria Geral da República, 
pugnando pelo não conhecimento do agravo por provadamente 
intempestivo, mantendo-se ainda íntegra a r. decisão recorrida. · 

É o relatório.- Aldlr G. Passarinho. 

Voto 

O Sr. Ministro Aldlr G. Passarinho (Relator). 
A douta Subprocuradoria-Geral da República declara que 

agravo de instrumento i: intempestivo. O procurador da agravante 
teria levado o processo no dia 29 de outubro de 1974 e só o devolvera 
no dia 4 de novembro do mesmo ano, após 6 dias, portanto, quando 
o prazo do ;tgr.tvo í: de 5 dias. 

Entretanto, não tem razão u douta Subprocuradoria-Geral da 
República, posto que o dia 3 de novembro de 1974 caiu em um 
domingo, pelo que o pruzo findou a 4 do mesmo mês e ano sendo em 
tal dia interposto o agravo (fis. 4v). 

Pelo que se vê uns. 14 roi proposto o executivo fiscal pelo INPS 
ainda no regime do D.L. 960·38. A citação c penhorn, porém, jd se 
erctuaram sob u égide do atuul Código de Processo Civil. 

A penhoru roi promovidu em 20·9· 74, mus, como ncou dito· 
no relatório, n juntada do mundato aos autos, dcvidumente cumpri· 
do, só se deu a 2-10-74. Os emburgos à penhora rorum orerecidos 
cm li do mesmo mês de outubro, antes de dC?. dius, portanto, con· 
lados dajuntadu do mandudo. 

Entendo que, cm tu is condições, os emburgos suo tempestivos. 
A respeito, cm hipótese que, no particulur, se identifica com u 

dos auton, nesst: mesmo sentido votei, tendo, cntllo, sido unânime a 
dedsuo de Turma (A.I. n'' JHM4-SP em 23·6· 76). 

Na oportunidade rercridu, assim manirestei-me: 
Pelo exposto, no presente agravo de instrumento, reitero o 

ponto de vista que sustentei naquela oportunidade anterior e, deste 
modo, dou provimento ao agravo, ficando anulada a decisão que se 
encontra por cópia a ns. 14, com o que deverá o executivo nscal ter 
seu normal prosseguimento. 

É o meu voto- Aldlr G. Passarinho. 

Voto 

O Sr. Ministro Aldlr G. Passarlnho(Rclator)- A questão incide 
cm saber-se se o prazo para orerccimento dos embargos deve ser con
tado da data em que é cientincado o executado e eretuada a penhora, 
ou da data em que o mandado de intimação, devidamente cumprido, 
é juntado aos autos, mediante certidão do Sr. Oficial de Justiça. 

A matéria orerece margem a algumas dúvidas, realmente, em 
race do disposto no art. 738, I, do vigente Código de Processo Civil, 
o qual dispõe que 

"0 devedor orerecerá embargos no prazo de dez (10) 
dias, contados: · 

I -da intimação da penhora (art. 669)." 

Entretanto, exame mais atento, demonstra que tais dúvidas não 
têm razão para subsistir. 

Amilcar de Castro, ao comentar o art. 669, aquele justamente a 
que raz referência o inc. I do art. 738, assinala: 

"334. O Código empregou sempre cada um dos 
vocábulos - citação, notiõcução e intimação com sentido 
próprio, prescrevendo pura esses a tos formalidades peculia· 
res, mas vê-se que, ao mesmo tempo, o art. 669 rala que o 
executado será intimado para embargar a penhora e que tam· 
bém u sua mulher será intimada. A citação, como se vi: do 
art. 652, ê reita antes da penhora. Em melhor técnica, pois, 
deve ralar-se em "intimação" relativamente ao executado, e 
em "citação" relativamente à mulher do executado. O deve
dor, já havendo sido citado antes da penhora, será intimado 
para embargar a execução, e o prazo de dez dias começará a 
correr na data dessa intimação. A mulher do executado, que 
antes da penhora não roi citada, se a penhora recair cm bens 
imóveis, deve ser citada após a penhora, e para ela o pmzo de 
dez dias dos embargos começará a correr da citação, que no 
caso é o chamamento do litisconsorte ajuízo, no processo de 
conhecimento, para derender-se (art. 213); no processo de 
execução, para verincar·se o inadimplemento" (Comentá· 
rios, pág. 256- ed. 74). 

Na verdade, a citação do executado precede u intimação da 
penhora. Como acentua Pontes de Miranda, no sistema do Código, í: 
com a citação que se inicia a angularidade e pende o processo du 
execução. Nilo hú pendência sem que tenha sido citado o devedor 
(Comentários, Tomo X, pág. 213). 

O rcnomudo processuulista ao comentar o art. 340 do novo 
Código deixa clara a questão. Diz ele: 

"Quando, com as intimações, começam decorrer os pra· 
zos.- O urt. 241 tem de ser lido como se, em vez de paluvra 
"citação" (I, fie III) Iii estivesse "intimação". Assim se evita 
u contradição entre o urt. 241 e o art. 213, que deline "cita. 
ção", O art. 241 upontu cinco começos direrentcs dos prazos, 
em casos de intimação: se 11 intimação roi pessoal, ou com ho· 
ru ccrtu, tem de ser junto aos autos o mandado devidamente 
cumprido c i: da dnta du juntada que começa decorrer o 
pruzo (segundo o nrt. 184, exclui-se o dia do começo c inclui· 
se o do vencimento)," 

A outro entendimento, realmente, nno há como chcgur-sc, em 
rnce da sistcmilticu do novo Código, que, no particular: pruzo con· 
tudo a partir dn juntadn do mandndo, nilo se urastn do anterior. Em 
interessante estudo publica di) nu Revista Brasileira de Direito Pro· 
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ccssual, vol. 4. p{tgs. ~01/203, o ilustre magistrado Humberto Thco
doro Jr. ofereceu comcntúrio uo urcsto do E. Supremo Trihun:tl Fe
deral no RE n' 77.276-SP (I• Turma), o qual, embora ainda se refe
risse à aplicaçno do Decreto-lei n' 960/)H, fornecia, como anotou o 
comr.:ntarista, "súbia lição de hcrmcnêuticu processual que tem cxata 
uplic•tçtto ao prazo de emhmgns prcvi!ito no art. 738, rw I, do novo 
Cddigo". 

São do comt.:ntúrio rdcridl) os seguintes passos: 

"O texto do are. 7JR, n• I, nno conllita com o do art. 241, 
nl' I. Ao contrúrio, 01mhos se harmonizam e se completam, 
desde que se d~ ao conceito de intimoH;ào a necessária flexi
hilidudc que o processa exige mts divt!rsns situações examina
das. 

Se a intimaçno é realizada por mand;~do niio pode ser 
tratada como simples ato da ciência do fato dado pelo oficial 
it parte, Só se pode falar cm intimação, com eficácia para o 
processo, quando o ato realmente integrar-se no processo, o 
que só será possível qu:.tndo verificar-se sua incorporação 
pela juntada aos autos. 

"Quod non est in uctis non est in mundo". 
Pum repelir-se o inconveniente da interpretação dada 

pela critic:.u.la e.'<cgesc do :.1rt. 738, n~,~ \, bastn argumentar-se, 
como o J'cz o Supremo Tribun;~l Federal, reproduzindo o 
parecer do Procurador José Alves de Lima, com a possibilida
de de retcnçno ou extravio do mandado além do decéndio le
gal: o executado veria incidir a preclusão do seu direito de 
embargar, porque sem a segurança do juízo pela penhorn não 
é possível opor-se à execução. 

E o contra-senso tornar-se-ia mais gritante em face das 
execuções por carta precatória. Embora lavre grande dissidio 
sobre a competência para os embargos, os poucos julgados 
dos Trihunais, conhecidos até agora pendem para a corrente 
que proclama a competéncia do juiz deprecunte (I' T. A. Civ. 
S.P. conl'. jur. 20).492, ln O Estado de S. Paulo do dia 
11-H-74, púg. 4M; T.J.M.G- ln DJMG do dia ... ). 

Ora, se o pmzo corresse da intimação c não da juntada 
do mand:.1do cumprido, nunc:.1 teriam os devedores tempo há
hil para embargar tais execuções, pois é impossívd a trami
tação c retorno da precatória no curto prazo de dez dias. E 
não juntuda u precatória com o uuto de pcnhoru, o juízo da 
execução não poderia jamais admitir a defeso do executado. 

Quanto i1 diversidade de expressões usadas pelo legisla
dor nos diversos incisos do art. 738 (no inciso I fala simples
mente em prazo "contado du intimaçüo" e nos incisos III e 
IV fula cm juntoda aos autos do mandado de emissão de pos
se e do mandado de citação), deve ser entendida du seguinte 
mandra: 

a- a intimação du penhora t: ato que normalmente se prati
ca por várias formas: intimação do escrivão (art. 657), 
intimação por edital (are. 654) e intimação por mandado (nrt. 
669). Não poderia o legislador, de tal forma, estipular que o 
prazo de dez dias pura embargar corre da juntada do manda
do, pela simples razão de que não é essa u única forma de 
ciénciu da penhora prevista pelo diploma legal: 
h- jil com n.:Juçflo i'ts execuções de obrigações de dar c de fa· 
Zl!r, como o procedimento previsto nUo conh~:ce outras for
mas senão u dos mnndudos de imissào de posse ou de citnçào, 
é óbvio que o Código se referisse t1 junwda do mandado 
como o termo inicial do referido prazo de cmburgos. Essa 
circunstflncia, longe de utestar um critêrio excepcional, 
contirma a regra geral do arl. 241, n\' \, segundo a qual, toda 
vez que a ciência processual for dada i1 parte por mandado, o 
rrazo comccad n correr da data da juntadu dele aos uutos, o 
que, com maiore~ razões, se impõe ao caso da intimação du 
pcn hor~l. desde que feita pela modulidadc comentada.'' 

Na verdade. hú que distinguir·sc a intimuçào por mandado das 
dcrnais formas proccssuuis utilizúveis paru uquclu finnlldudc. E 
naquele primeiro caso não podcriu contar-se o prazo senão da junta
da do mand;~do devidamente cumprido aos autos, a fim de Possibili
tar rm:smn, por parte do emhurguntc, o exame dos elementos necessá
rios a suu defesa. 

Pelo c.'<posto, nego provimento ao agravo, com o que mantenho 
a r. dccisr1o <lgravadu. 

É o meu voto.-

Extraio dn A ln 

A.l. n• 3H.335- PB- Rei- Sr. Min. Aldir G. Passarinho. Agtc: 
Cia. de Ãgua c Esgotos da Paraíba - CAGEPA - Agdo: JNPS. 
Advs: Drs. Annihal Peixoto Filho c Luismar Dalia. 

Decisão: Por unanimidade, deu-se provimento ao agravo. nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator (cm I •-9-76- 3• Turrna)· 

Os Srs. Ministros Ouo Rocha c Armando Rolemberg votaram 
de acordo com o Relator. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. j'vlinis· 
tro Armando Rolembcrg.- Diretor de Serviço, 

(ii Comis.<ào de Consriluiçào e Ju.<rira.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosu) - O projeto lido será 
puhlico1do c remetido ü comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discuss[ul, cm turno único, do Parc:cer da Comissão de 
Constituiçilo c Justiça sobre a Mensagem n• 78, de 1977 (n' 
12Hj77, na origem), de J do corrente, pela qual o senhor 
Presidente da Repi1hlica suhmcte ao Senado a escolha do 
Senhor Doutor GuHiter Godinho, Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo, para exercer o cargo 
Llc Ministro do SupcriorTrihunal Militar, nu vaga decorrente 
do l'alc.:cimcnto do tvl inistro :\marilio Lopes Salgado. 

t\ matério.l constante d;.~ Ordem do Dia d~1 presente sessão. nos 
tc.:rnws da'alíncu ''h" do art. 402 do Regimento Interno, dcverú ser 
:~pn:ciatln cm scssfin secreta. 

Solicito dos Srs. funcil)n(lrios as providi:ncius necessllrias u lim 
de ser rt:spcitadnn prl!ccito regimental. 

( ,, st•s.l'tio torna-se .H'Cfl'fa às /8 1/of(JS ,. 35 mitwtos e ,.o/ta a 
st•r ptíh/i('tJ às JS horas,. -15 mitlllto.\'. J 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada muis havendo a 
trut:u, vnLI encerrar a presente sessfio, dcsign:.mdo para a próxima 
sessão mdinúri:1, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n' 98, de 1977. do 
Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Senhor 
Presidente da República, General Ernesto Geiscl, cm Belo 
Horizonte, nas solenidades de comemoraçno do Dia do Trabalho. 

-2-

Votaçflo, cm turno único, do Requerimento n\' 106, de 1977. do 
Sc.:nlwr Senador Daniel Kricger, solicitando tenham tramituçUo em 
conjunto os Projctos de Lei do Senado n's I :!H c 13 I, de 1976 e o 
l'rojcto de Lei da Cümaru n' :!6, de 1977, que regulamcncum u 
profissfln t.lc cnrrctor Uc imóveis. 

-3-

Discussi'io, c.:m turno L111ico, do Projeto de Decreto LegishltiVO nY 
D, de llJ76 (nV 70-A/76, na Ctimara dos Deputados), que urroVU us 
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contas da Petróleo Bmsileiro S.i\. - PETROBRÃS - relativas ao 
exercício de 196M, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não se tratar 
de matéria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto 
Legislativo- sob n's 31 c32, de 1977, das Comissões: 

-de Conslitulçio e Justiça: c 
- de Finanças. 

-4-
Discussüo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 

142, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regula a 
imh:nizuçào Íl dependente, c dá outras providências, tendo 

PARECER Fi\ VORÁ VEL, sob n• 522, de 1976, da Comissão: 
-de Conslilulçio e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

I Levanta-se a sessão às 18 horas e48 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ORESTES 
QUERCIA NA SESSÃO DE 11·5-77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores: 

Temos necessidade de voltar ao tema das liberdades públicas 
(da abertura, do debate. do diálogo) tão caro aos brasileiros, tão 
importante à nossa gente, enredada que sempre foi às raizes de uma 
história cuja vocação é a democracia. Os tempos de hoje são de 
profundo descontentamento popular com os rumos tomados pelo 
Governo central, através do monopólio que exerce sobre todas as 
decisões importantes da República. O meio social está insatisfeito. 
Basta um pouco de sensibilidade para notar o desestimulo dos 
brasileiros. desenhado no silêncio contido das fisionomias anónimas 
das ruas. Em assim sendo, sofrcando desesperanças c movidos pela 
responsabilidade da função pública, sentimos necessidade de alertar, 
nossa única possibilidade de ação. alhcados que estamos, por força 
da natureza compulsória da cxccção, dos centros de decisão do Pais. 

Qu'cremos hoje, portanto, alertar o Governo no sentido mais 
construtivo possível, no sentido de colaboração. Colaboração dos 
que compondo os quadros da oposição não querem ver o Brasil deli· 
nhar, por obra ou omissão dos responsáveis pela coisa pública e q!'e 
estão distanciando o Governo da Nação. Assim pensando, o MDB 
tem agido dentro dos estreitos limites que lhe restam, na tentativa de 
convencer os aluais responsáveis maiores de que é de fundamental 
importáncia a participação popular, pelo diálogo c, principalmente, 
pelo voto, nos destinos nacionais. 

Através do excrclcio democrático, do uso de suas potcncialida· 
des, o povo tende u desenvolver sua capacidade de escolha c parti· 
cipação, podendo assim dividir, com os dirigentes eventuais, as 
alegrias e as frustrações, os erros c os acertos, os sucessos c as 
desditas. 

Nestas condições, sem paternalismos, os acontecimentos serão 
melhor absorvidos c os homens crescerão com a história. Somente as
sim poderemos edificar instituições duradouras e preparar a indcpcn· 
dênciu económica c politica do Pais perante o mundo, estruturando 
o desenvolvimento interno lastrcado nu justiça social. 

Ao Governo, entretanto, constrange aceitar n presença popular. 
Julga os brasileiros incapazes de pensar c decidir. Esquece que o 
Movimento Revolucionário de 1964, cujos pressupostos ele intenta 
defender e cumprir, tão-somente foi viável, foi posslvcl, tão-somente 
atingiu us ruas graças à decisão desse mesmo povo, que ele agora 
aborrece. O povo sempre ensina grandes lições nos mo,mentos mais 
cruciais dn história c, tnlvez por isso mesmo, sempre sofre um proces
so de marginalização, quando os governos temem sua opinião, seu 
concurso, seu ensinumcnto. Quais us justiflcntivus dus recentes 
reformas politicas, introduzidas pelo urbltrio, senão o receio do 
julgamento popular'/ 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Com muito 
prazer, ouço o aparte do nobre Líder da Maioria. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Apenas duas observa
ções. A primeira incide sobre a passagem no seu discurso. cm que 
V. Ex• rememora que a Revolução de i964teve o apoio das ruas, no 
que V. Ex• concorda. Então, cu começaria por perguntar em que rua 
V. Ex• estava, nessa época? Em segundo lugar, não existe nenhum 
esquema de se retirar do povo a oportunidade da manifestação da 
sua vontade eleitoral. Não se suprimiu uma eleição sequer. Houve 
uma alteração de método eleitoral, mas que encontra razões ... 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Que a própria 
razão desconhece. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - ... na regra geral do 
mundo, que ó o pleito indircto. V. Ex• sempre participou de 
congressos municipalistas, c naturalmente entrou naquele elenco de 
reivindicadores, no sentido de que se desse mais representatividade 
politica aos municípios brasileiros. Mas, a memória de V. Ex• se 
tornou fraca. f: que quando V, Ex• pediu isso, V. Ex• estava na hon· 
rada planície da vida municipal, como digno. honrado c operoso 
Prefeito de !=ampinas, cuja administração, nessa época, teve o apoio 
valioso do Governo Federal. Então V. Ex•, naquela época, dardeja
va os seus protestos nos congressos municipalistas contra o dis· 
cricionamento das nossas comunas em termos de influência na 
representatividade politica nacional. Mas agora, que V. Ex• se 
coloca de binóculos, c vê só à custa de binóc.ulos as suas origens, se 
enche de estupcfação, de critica e de censura, quando o poder cons
tituinte da Revolução, ao ampliar o Colégio Eleitoral, nele 
incluindo Vereadores, cai V. Ex• no abismo de uma evidente 
contradição, incoerência c talvez mesmo de infidelidade às suas 
convicções primeiras, quando exaltava o municipalismo. Era este o 
aparte que gostaria de depositar no discurso de V. Ex•. no qual. 
porém, desejo ressaltar - abrindo-se uma cxccção nesta Casa, tendo 
em vista dias anteriores- a conduta ética, de fina educaçuo politica 
e parlamentar que caracteriza V. Ex• 

O SR. ORESTES QUF:RCIA (M DB- SP)- Muito obrigado. 
Em primeiro lugar, V. Ex• fez uma indagação, em que rua cu 

estava. Eu estava, em 1964, na rua, junto com o povo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aonde? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Nu rua, junto 
com o povo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas dê-me o endere· 
ço, mais ou menos, em que altura, casa n• 32; qual o número du casa. 
O nome da rua? 

O SR. ORESTES QUF:RCIA (MDB- SP)- Em segundo lu· 
gar, V. Ex• com o aparte, dá voltas c não chega a lugar algum. 
V. Ex• falou em municipalismo, como se nós cstiví:ssemos aqui 
reivindicando. como há poucos instantes atrás estava o Sr. Senador 
Osires Teixeira, reivindicando melhor atendimento para os municl· 
pios. 

Estou aqui reivindicando o direito que o povo tem de ser o artifi· 
ce de seu destino. f: um Senador modesto quem está reivindicando, 
mas que pensa reivindicar isto, que é muito mais importante, em no· 
me de seu povo, em nome do povo que ele representa ne•ta Casa. · 

Mas continuando, Sr. Presidente: 
Como toda ação pode encontrar uma teoria, o Governo tem 

uma teoria paru su11 açilo. Desacreditando do povo, promove uma 
inversão c dú prioridude à tttividndc econômicu dentro de sua missão 
de governar. !o bem verdade que o anúncio oficial contempla um 
desenvolvimento compreendido mnplamente nos seus asrcctos 
económicos, sociais c políticos. Mas na verdade dit prioridade ao 
cconômico. E, se nós somos um Pufs de economiu subdescnvolvidu, 
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tlevcrc:mos se[ acccssuriamcntc subdesenvolvidos também cm poli· 
ticn, pois a "democracia é relativa", A política dcixu de ser a ciência 
do governo c da gestão dos negócios públicos, pura se transformar 
numa "coisa" isolada, de importtinciu sccundltria. O Congresso Na· 
cional, representante legitimo do povo, cuja finalidade é promover 
política, no melhor sentido possível, permanece aberto apenas para 
compor uma cena, Cumpre o objctivo do Governo, mas não tem 
condições de cumprir sua finalidade. 

Em lugar da reprcsenração política, a lidar com os negócios do 
Estado, totalmente alienada dos sofrimentos na Nação, nós tivemos 

t1 asca:nsiio de uma ntlva classe de iluminados, os tecnocratas, que 
compõem u superestrutura burocráticn, de formuçào apolítica c que 
estú levando o Brasil aOli dias mais difíceis de sua história. 
Norm:tlmente os técnicos devem orientar as decisões políticas 
através do nssessoramento. Mas as decisões devem ser baseadas 
fundamentalmente nu realidade social. E normalmente o destino 
reservo:! aos políticos a sensibilidade necessária pura conhecer u reali
dade social c se orientar por ela no encaminhamento das decisões 
politicas. Essa sensibilidade pode transformar os politicas cm 
estadistas. 

No entretanto, anormalmente, o autonlarismo do Governo 
afastou a classe política dos centros de decisão, colocando no seu 
lugar os tecnocratas. A experiência dos últimos anos tem 
proporcionado uma inversão no curso natural das coisas e um prejuí
zo considerável à Nação. Com o reinado dos técnicos, o meio social, 
sem sua representação normal nos centros de decisão, deixou de 
presidir as decisões do Governo. Hoje as decisões do Governo é que 
presidem o meio social. E o resultado danoso dessa inversão é o rosá
rio de penas que o povo brasileiro sorre no anonimato das ruas e dos 
campos. 

Essa inversão não tem justificativa c não coincide com os pres
supostos do Movimento Revolucionário de 1964, que motivou a 
Nação a defender os princípios democráticos. omeaçudos pelo Go
verno de então. E o Governo, ao que parece, não se preocupa em 
cxpl icar. Os técnicos que o servem estão instituindo uma nova ordem 
de vulores, o .. pragmatismo casuística" que não deve explicações a 
qualquer tipo de coerência, nem a qualquer tipo de filosona ou tradi
ção. Ao casuísmo - assinalava dias atrás conhecido jornalista - a 
arte de tapar buracos sem maiores preocupações diante do ruturo, 
junta.se o velho c conhecido pragmatismo dos que vêem -ou dizem 
que vêem- a administração da economia como algo neutro pairan
do por sobre as aspirações de cada grupo da sociedade. O 
"pragmatismo casuística", essa nova ordem de valores, não justifica 
nada, mas serve pura resolver problemas imediatistas dos dirigentes 
brasileiros, nos seus receios da opinião pública. Aqui evidenciamos 
mais umu vez a grave distonia do Governo com a Nação. Os receios 
da opinião pública são tão grandes que o pragmatismo se transfor
mou na túbua de salvação. Com as medidas recentemente tomadas, 
apôs o fechamento do Congresso, o Governo ganhou pura a 
ARENA. ou dizendo melhor pura ele próprio, as eleições de 
governadores cm 1978, com dois anos de antecedência. Também 
com dois anos de antecedência deve ter garuntido a mesma vitória 
para manter Maioria no Senado e na Câmara. Bastou uma continha 
de chegar para mudar o colégio eleitoral c garantir para os centros 
menns populosos uma melhor rcpresenwçüo na Câmara Federal, 
alimll "eleitorado esclarecido é eleitorado perigoso". Completando o 
quadro. a Lei Falcão, pela qual u televisão e o rádio silo decretados 
m:dditos para a Oposição. 

o Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
arwrtc'! 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Com todo o 
pr:ttcr. nohre Senador Osires Tcixt:im. 

O Sr. Oslrcs Tclxclru (ARENA- GO)- Concordo plenamen
te Cillll a penúltima rrnse de V, Ex• 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Muito obrigado 
rc!l) ~1poin t.ic V. Ex• 

O Sr. Oslres Teixeira (A R EN A - GO) - Eleitorado esclare
cido é eleitorado perigoso. E foi cxatamcnlc esse eleitorado esclareci· 
do c perigoso que deu à Aliança Renovadora Nucionul, no último 
pleito, maioria completa em quatro quintos das Câmaras de Verea
dores deste Pais, nesta Casa c na Câmara dos Deputados. E é 
cxatamcntc essa maioria absoluta que a Aliança Renovadora Nacio
nal tem cm todo o Pais, que lhe permitirá dentro daquilo que V. Ex• 
chama de casuísmo pragm(ttico, garantir a vitória nas eleições de 
Governador e na eleição de um terço do Senado. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Ai V. Ex• não 
lenha dúvida. Essa eleição a A RENA jio ganhou. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- E não tenha dúvida 
V. Ex• que garantirá também a maioria da rcpresentaçilo arenista 
dentre os Senadores que serão eleitos pelo povo. Não há, nobre 
Senador, casuísmo específico nenhum. Onde o Movimento Democrá-
1tico Brasileiro teve a maioria nas últimas eleições, que é o Estado do 
Rio de Janeiro, ele vai manter e vai eleger o Governador, e nem por 
isso nós admitimos que isso é casuismo especifico; onde ele fez a 
maioria nas Assembléias e nas Câmaras de Vereadores, que é o Esta
do do Rio de Janeiro, ele vai eleger o Senador indireto c nem por isso 
estamos fazendo acusações especificas. V. Ex• realmente comete 
uma injustiça muito grande ao Governo, como tom cometido 
Colegas seus- ainda ontem, o Senador Paulo Brossard- ao dizer 
que as reformas politicas tiveram o objetivo de garantir ao Governo 
a maioria da representação nesta Casa c nos Governos estaduais. 
Ora, como se pretende cusuismo para garantir essa maioria, quando 
nós jio a temos cm praticamente todos os Estados da Federação? 
Quando nós já a temos nesta Casa? Quando nós já a temos nu 
Gomara dos Deputados? 

O SR. ORESTES QUf:RCJA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Franco Monloro (MDB -SP)- O medo é do futuro. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Quem tem medo do 
futuro, tem medo de bruxas. E a mim parece que o maior especialista 
cm bruxas desta Casa é o Senador Franco Montara. 

O SR. ORESTES QUt:.:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• que, bem analisado, vcrn ao encontro de minhas 
afirmações, de minhas criticas, porque V. Ex• diz que tem segurança 
em um resultado eleitoral positivo, mas essa mesma segurança pare
ce nilo ter o Governo central, porque impõs as eleições indirelas, 
rorque mudou o colégio eleitoral. V. Ex• diz que não se 
importa. V. Ex• diz que não se importa de o MDB fazer um Gover
nador indireto. Agradeço a V. Ex• a bondade. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Não é que não me 
importe. O M DB vai eleger onde tiver maioria. lõ que ele não a tem 
nu maioriu dos Estados brasileiros, e isso lamento por V, Ex• 

O SR. ORESTES QUt:.:RCIA (MDB - SP) - V. Ex• se 
constrangeu quando tentei contra-apurtcar c, por gentileza, deixe· me 
terminm a resposta ao aparte. 

Agradeço a V. Ex• a bondade cm permitir que o MDB tenha 
um Senador indirclo e um Governador indircto. Muito obrigado. 

O Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA- GO)- E tome cuidado, se 
não perde nas próximas! 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (M OB- SP)- E V, Ex•, sendo 
da ARENA. falando isso, é realmente para se tomar cuidado, 
porque pode ser que ainda sorntmos mudança, nem esse Senador, 
nem esse Governador seja possível ao MDB eleger. 

Pois muito bcrn, Senhores Senadores. Lamcntumos que tudo 
isto esteja ocorrendo no Brasil. Ni1o somente porque o elenco dos 
ucontccirncntos contraria nossos ideais dcmocrúticos de parlicipuçi\o 
populur, mus tumbêm porque o Brusil não vui indo bem no que tange 
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ao desenvolvimento de sua economia, Nós, da classe politica, nos 
sentimos marginalizados, mas na verdade, apesar disso, gostar!amos 
qut: o Governo tivesse sucesso cm sua faina administrativa contem
plando o povo pelo menos com o desenvolvimento material, até de 
maneira paternalista. Nilo haveria perspectivas para o desenvolvi· 
mento do espírito mas ao menos caminhar! amos para o exterm!nio 
da miséria material, da fome, da subnutrição, da doeriça, No entre· 
tanto não é exatamente o que se observa, pois nem no campo estrita· 
mente material o Governo tem atin~ido sucessos. 

Ao longo do tempo os tecnocratas que dirigem nossas economia 
foram elaborando o modelo oficial que rege os atas de administração 
neste sctor. Esse modelo tinha, não sabemos se ainda tem, a intenção 
de inverter a tendência das exportações brasileiras, predominan· 
temente agrícolas. Afinal, edificar uma grande potência significa 
cdilicar uma indústria forte que domine a pauta de exportações com 
produtos industrializados. A comercialização dos produtos agr!colas 
e instável c eles podem provocar inflação. Podemos até recordar 
pronunciamentos de algumas autoridades, tempos atrás, a lamentar, 
com tristeza c um certo complexo, o predom!nio do café na balança 
comercial, "uma sobremesa", Diziam elas: Tudo o que se fez e tudo 
o que se faz hoje cm nosso País persegue esse objetivo. Nunca 
importaram aos tecnocratas, encastelados cm seus gabinetes, as 
ponderações oposicionistas de que o modelo sacrifica o povo mais 
humilde pois que impõe uma política salarial injusta, Depois de 
tantos anos quais os resultados do modelo? A realidade é de que 
nada adiantaram os esforços para inverter a tendência das 
exportações. Os objctivos do modelo nem de longe foram 
alcançados, O modelo tem falhado c o que é pior pode continuar 
falhando até falir. Senão analisemos. A divulgação dos primeiros 
resultados relativos ao comportamento das exportações brasileiras 
cm 1976 indica ter sido mantida cm suas linhas gerais a tendência dos 
anos anteriores. Permanece indiscutível o predom!nio das exporta· 
'ões de produtos primários. Em 1972, há cinco anos portanto, 
70, 1% das nossas exportações foram compostas de produtos 
primários. Nos anos seguintes a porcentagem diminui ligeiramente 
(60,7% em 73,62% cm 74, 61,2% cm 75,60,5% em 76) para, neste ano 
de 77, segondo a& previsões da ~ssociacilo dos Exportadores 
Brasileiros, voltar para cerca de 70,0% (o café com 4,2 bilhões de 
dólares, a soja com 3 c minérios com 1 ,2). Os produtos industrializa. 
dos, protegidos do Governo, à custa do sacrillcio do povo, em 1972, 
hú cinco anos, significavam 29,0% das exportações e, neste ano,, 
significam a mesma coisa. Onde estão, portanto, os resultados das 
sábias intervenções estatais'? f: até revoltante recordar que o povo 
brasileiro. além dos ânus sociais de que padece, vem subsidiando 
incrivelmente os produtos industrializados exportados, os quais nilo 
conseguem melhorar a marca de 29,0%. Alguns dessas produtos rece· 
bem subsídios de até 50,0%, t; o caso de se perguntar: que Pais é este? 
Que pais pobre, subdesenvolvido, subsidia produtos para o consumo 
interno do mundo desenvolvido? A toda esta realidade devemos 
acrescentar que a empresa brasileira vem sofrendo um processo 
constante c violento mesmo de desnacionalizaçilo, conforme jll ti· 
vemos oportunidade de demonstrar nesta Casa. 

O Sr. Mllron Cabral (ARENA- PB)- Permite-me V. Ex• um 
<aparte'? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP)- Com todo pra· 
zcr, nobre Senulinr Milton Cabral. 

O Sr. Mllton Cabral (ARENA - PB)- Nobre Senador Ores· 
tes Quércia, V. J::.,. faz uma critica ao modelo de desenvolvimento 
brasileiro mas, como V, Ex• sabe- não sei se o assessor que V, Ex' 
consultou informou- nuo existe, no Brasil, um modelo definido de 
desenvolvimento. H{l um modelo cm construção, no que cu saiba, 
Este o primeiro rcpuro que cu queria fazer, Em segundo lugar, 
V. Ex• criticu u expansão e:<.truordináriu das exportações brasileiras, 
o que é um contra-senso, sejamos francos, O Brnsil tem multiplicado 
- niío tem dobrado -a sua exportação c, neste uno, provavelmen
te, alcançaremos u muis de 14 bilhões de dólares. Isso é fruto de uma 

politica bem orientada no sentido de se conquistar o mercado 
externo, um dos pontos importantes nesse modelo que estamos 
construindo. E o fato de termos uma predominância da exportação 
de produtos primários é muito bom para o Brasil, pois isto é o ponto 
forte da nossa economia. O Brasil não é considerado ainda uma Na· 
cão industrial. f:: uma Nação cm vias de industrialização c, mesmo 
assim, apesar de estarmos a caminho de nos tornarmos uma Nação 
industrial, já estamos alcançando !ndices altamente favoráveis na 
nossa pauta de exportação, tanto que o setor de manufaturados jâ 
ultrapassa a 30% dessa pauta. Com relação à Agricultura, que 
V, Ex• disse que foi abandonada pelos tecnocratas, hoje ela caminha 
pura ser, talvez, uma das duas ou três primeiras do mundo- não é 
nem da América do Sul, mas do mundo. Estamos também multipli· 
cundo, cm vários setores que V, Ex• conhece, e todos conhecemos
não adianta citar a soja, o cacau, o café, enfim, uma série de produ .. 
tos, como o milho, por exemplo,- estamos multiplicando a produ· 
çuo. E, pela primeira vez, neste País •. estamos instalando uma estru· 
tura de pesquisas, como a EMBRAPA, iniciativa do Governo que 
está racionalizando a pesquisa agr!cola neste País, em bases muito 
sólidas, reais, de pé no chão, que vai repercutir consideravelmente na 
consolidação da nossa produção agrícola. Hâ, naturalmente, pro· 
blcmus corrclutos - de comercialização, de armazenagem, de 
Jucratividadc c de produtividade. Evidentemente, todos esses pro· 
blemus existem e não poderiam ser resolvidos c solucionados a curto 
prazo. Mas, sem dúvida alguma, tanto no campo da exportação 
como no da produção agrícola - convenhamos - estamos indo 
bem. Muito obrigado. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -'- SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• c poderia dizer o seguinte: V, Ex• afirmou que não 
existe um modelo. Bem, existe a consciência de um modelo. Não 
existe algo especificado, programado, Mas existe a consciência de 
um modelo, que é usado pelo Governo brasileiro. 

Em segundo lugar, nuo critiquei evidentemente o fato de termos 
aumentado u nossa exportação. Critiquei o fato de os técnicos do Go· 
verno não conseguirem inverter a tendência, como era propósito do 
Governo, que dá atuulmente predominância à exportação de 
produtos primários. Analisando os balanços comerciais, concluímos 
que não houve essa inversão de tendência, o que, então, significa que 
houve falha no modelo em formação. 

O Sr. MUton Cabral (ARENA- PB)- V. Ex• dâ licença para 
um pequeno aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -SP)- Pois não. 

O Sr. MUtoa Cabral (ARENA- PB)..,;, Nilo exportamos o que 
queremos: exportamos o que podemos. O mercado internacional, 
convenhamos, tem exigências e o Brasil procura, com unhas c dentes, 
pegar uma fatia desse mercado. Se dependesse da nossa vontade, 
naturalmente, invertcriamos a tendência ao nosso bel-prazer. Mas 
não é o caso. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Exatamente, AI 
é que está o problema, Para que o Pais possa desenvolver-se é neces· 
sário ter capacidade administrativa. Este é o ponto que venho sali· 
entando. O fato é que os técnicos, que dirigem a Economia do nosso 
Pais, hoje não estão conseguindo nada. Existem problemas como a 
alta do petróleo c do mercado externo, Mas é exatamentc esse as· 
poeto que nós criticamos. O Governo tem anunciado que pretende 
melhorar o merendo interno e nilo adota medidas com esse objetivo, 
fica dependendo do mercado externo e das flutuações do mesmo. 
Esse é o modelo que nós criticamos. V, Ex• cita argumentações que, 
iru:lusivc, vêm de encontro à nossa tese, 

OSr.EYel'alo Vlelra(MDB- SC)- Permite V, Ex• um apnr· 
te? 

!>SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- E com relaçilo 
ainda no outro aspecto que V. Ex• ubordou, que n agricultura nilo se 
encontra abundonudn cu, logo em seguida ao aparte do nobre Sena· 
dor EveU1sio Vieira, vou no meu discurso escrito fazer mcnçilo n um 
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rmmmcianwnto do prôprio Ministro d:1 Agricultura. que corrobora 
illt.lin.:t:tmt:nlt: a nmsu assertiva. 

T.:m o ap:trtc o nobre Senador Evel:'tsio Vieira. 

O Se. Svol:i•l• Vlclro (MDB -· SC) - V. Ex• está fazendo 
con:.idcracõt:~ cm qui! faz críticas ao modelo cconômico brasileiro, c 
cu:n r~mit:s de sohr:l. Estabeleceu-se o modelo econõmico dando 
~nl':t~:c i•; cxpMtacõcs dos produtos elaborados, esquecendo-se de 
qut··n~o t!:mos tecnologia industrial, de qlu: nós não temos mão-dc
obr:t qu:.~!ificud:t suficiente ·para produzir esses produtos a preços 
com?ctitivos no merendo externo. Como conscqílência, o Governo 
suhsidi:t t:s.~es produtos para poder conseguir preços internos, em 
detrimento dos hr:~sikiros e dns próprias empresas brasileiras que es· 
l~O -~C dcscapituJiz:mdo, a tal J"IOnto que, ngora, O númerO de protcs .. 
1,,., :~umcntou do Oi:tpoquc ao Chul. Em Suo Paulo, no primeiro 
!rimc~trc ch.:stc ano, l!ffi relação ao primeiro trimestre do ano passa
do. o :~umcnto do índice de protestos, foi da ordem de 95%. No mês 
d1~ março. cm rc!açno ao mi:s de marco do nno passado, foi de um 
cn:.'dnll!nto t!c 1501

;(,, O Governo deveria olhar para o mercado intcr
:lu t' r:lr:; a no•;<;a ugropccuúria, que pode dar possibilidades para ter
nw~ ~1m c!'escimr:nto n:l c.xportuçiio, cm bases sólidas c corretas. Para 
i...;so ~ ncccsst1rio que o Governo ndotc medidas corretas, sábias, para 
n desenvolvimento da agmpccuária. N6s produzimos arroz, mas não 
tt.:mtl:: possibilidades di! exportar os excedentes porque não temos 
pr~\·,;•;: temos uma produção excelente d,e milho mas, também, não 
t.-:11~l:: rr~ç~)~; pum colocur no merendo externo c, assim, uma série de 
:··=-~·:·,!L:lo:, :11;rícolas. Temos um dos maiores rebanhos bovinos do 
:'·'"H!•; n::1.~ n~u, temos c~\pacidudc de cxportaçfio, em race do nosso 
" :·ívtc !lJ~, ~~:t:tr :1n nível dos outros países que se dedicam a uma 
".::::i;. cksenvolvitl.a. J:m razüo do quê? Da falta de produtividade 

;-.·. ·:·(>lt: t) G:.wcrnl1 nfm investe na instrucUo, o Governo não se apare-
! 1::rJ pr'-Hltdr, rara habilitar o brasileiro a explorar as suas potcn-

:l:i-.1::,_:::::;. I ::l p:mco nós ainda vimos, assistimos c escutamos críti
' . : -~:i:~s, cor"'w: .. do V ice-Líder da ARENA, Senador Osires Tei· 
· .. ;::·::. Gi/1-:mlo ~1u~: os municípios estão se esvaziando. Como o Gover
:;:~ !;iio tem condicõc~; de oferecer os nossos produtos por preços 
::-: :~ r•:.:titivos. subsidia c, atrav6s dos incentivos fiscais, tira de municí .. 
p:r_\,; ;Jr.,datMcs do:; Estados. É mais uma grande injustiça que se 
p:·:1uca n(!:;t.: País. /\s críticas de V. Ex~ sUo certas e merecem os nos
·.-·: :1nl.:~·;o~. 

':: s::. ORESTES QUt:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
:!;·-:!r!:: J1; v. Ex" c gostaria de salientar um aspecto do aparte ante~ 
; ·•1·. ck r. eh.'\' ~~.:n:nlor Milton Cabral. 

·:.: :ó: .. ':uborto S•turníno (MDB- RJ)- Eu também gostaria 
G·.: (::!: ~1:':"1 n;xt;-teu V. Ex~. oportunamente. 

G S:. C',::cST'i:S QU!Ó'.RCIA (MDB- SP)- Daqui hã poucos 
i:,~:~:.tnti:S, nohrt.: Si!nador. 

O :!SP!.'':to ~o s!!guintc: quando criticamos a política económica 
,.:.: Glwt:r:1c - que tinha a pretensão de inverter a tendência da 
n: 1.::1n~·:1 wmcrdal - evidentemente que não queremos que haja 
~!in·.inui.;i'h1 da t.:.\port<Jçào de produtos primúrios; queremos que 
!::.j::. :1L' ::1::11t1s ~tssist~ncia cfetiva udcquadu, Mas o que criticumos é 
:1 .·~~:1::! uu :noJ~.:lo de desenvolvimento económico, que não consegue 
(.~'·:r ~(dn "ilh: •t indústri;t r~:almc:ntc, tenha condições de compctitivi~ 
1!::.!·~· :::t:.:nwcion~\1. Aos favores que o Governo presta à indústria 
11::.: r:un~:~gue uma reciproca. 

i \noutro lado, a ngricu hura esquecida ... 

C::::. Ylrr,mo Tllvorn (i\ RENA- CE)- Mas, de que país? 

C s,:. O~ES1'ES QUERCIA (MDB - SP)- ... marginaliza. 
~~~. ~tl-lanc!onncln pelos tecnocratas, vui indo bem c represento. 70% 
t 1.~:'. l'.u~·-~·b cxpnrtaçt~cs, além dt: orerccer polpudas somas aos cofres 
·;úbi:,:c .. via confisco cambial (12% da soja c 143 dólares por sucu de 
..::1(~ J. ~·~m rr:~1niôcs de produtores agrícolas é comum ouvir a observa
\·:~ o: ~;:,; l'ccllar~:m o Ministério da Agriculturu c a imprensa nilo 
olutir:i;1;· nint;uém sentirú rultu. Pura demonstrar que os tecnocratas 
\':.,~~~l~,;vant.lo n Paf~ para um destino dificil, bnstalembrar este racio .. 

"""--~---

dnio: onUe o Governo interfere com vigor, no sctor industrial, as 
coisas vf1o mal, onde o Governo menos intcrrcre, no sctor agrh.:ola, 
as coisas v ii o h cm c ainda ajudi.illl o Governo brasileiro com o dinhei~ 
ro do confisco cambiaL Podcriam alegar que nós estamos sendo 
muito rigorosos ou :1té mesmo injustos com o Ministério da 
Agrkultura. 

O Sr. Virgfllo Távora (i\ RENA- CE)- Injustíssimos, ali/IS. 

O SR. O!!ESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Mas é o próprio 
Ministro quem reconhece a procedência das nossas críticas, No 
últiffio dia 22 de março c\~: dec\urou à imprensa que o seu Ministério 
•·assumir{! crctivamcntc as nções de controle c coordenação da políti
ca agrícola do País" c "isto ser(l uma resultante da rcrormulaçào das 
utividadcs do órgão rromovidu nos três anos do atual Governo". 
Ora, se o Ministério da Agricultura, segundo seu titular, vai assumir 
as uçõcs de controle c coordenaçiio da política agrícola é porque 
ainda nfio assumiu esse controle c essa coordenação. Equanto as 
:1utoridadcs do Governo, no setor de indústrius dão ordens, no sctor 
ugrícola ainda nfio assumiram o controle. A primeira atividade, sob 
controle, vai mal, a segunda, ainda sem controle, vai bem. Imaginem 
o rcrigo que a agricultura e o País estão correndo de os tecnocratas 
:1ssumircm a coordenação agrícola? Valha~nos Dt!us! 

Gostaria de interromper a leilura pura dar o aparte ao nobre 
Senador Roberto Saturnino c: depois, ao nobre Senador Virgílio 
Titvora. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Estou ouvindo e apre· 
dando o discurso de V. Ex•, com todas as críticas que, ao meu ver, 
são muito rroccdcntes. O meu apurtc se prendc a um trecho já passa
do. Mas ja que V. Ex• assim me concede, peço licença para voltar 
um pouco atrás, naquele instante em que V. Ex• fez críticas ao mode· 
lo c que o nobre Senador Milton Cabral disse que niio havia ainda 
um modelo brasileiro, que este modelo estuva em construção. Parece
me, pelas afirmações que tenho ouvido do Ministro do Planeja· 
menta, que esse modelo não existe ou, pelo menos, supostamente, 
existe dentro da filosofia do Governo. ~ o que poderíamos chamar 
de capitalismo subsidiado, para utilizar essa expressão que já ganhou 
a opiniiio pública, isto i:, aquele capitalismo onde a figura do investi· 
dor, do empresú.rio que investe recursos em uma empresa para tirar 
lucros e dividendos i: substituída, cada vez mais, pela figura do 
prestamista, do especulador, isto i:, daquele que tem capital financei· 
ro e que vai jogando com esse capital financeiro e ganhando parcelas 
cada vez maiores da renda nacional em prejuízo, inclusive, do inves· 
tidor tradicional, do empresário. E, de outro lado, não havendo 
mercado interno para o consumo de massa - por falta de poder 
aquisitivo não por falta de população - o sistema gera um 
m<"Canismo tal que obriga a população pobre a subsidiar, a pagar, o 
consumo de outras nuçõcs que passam a consumir pelo Brasil, como 
V. Ex• muito bem ressaltou no seu discurso. Então esse modelo 
chamad~ capitalismo subsidiado, em que há essas modificaÇões em 
relaçflo ao modelo tt:órico c clássico do capitalismo, é que parece que 
está runcionando, no Brasil, evidentemente, não a contento, como 
V. Ex• muito bem ressalta mas, que existe, parece-me que existe. 

O SR. OR~TES QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• que, como técnico, vem dar o seu depoimento de 
que realmente cxjstc o modelo c de que o modelo não est(l funcionan
do a contento. 

Concedo o aparte a V.Ex•, nobre Senador Virgílio Távora, com 
todo o prnzer. 

O Sr. Vlrgfllo H•ora (ARENA- CE)- Comecemos por onde 
terminou o eminente Li der do Partido de V. Ex• Está funcionando, 
sim, bem cu contento. Ai de nós se nüo fora esse modelo! Ai deste 
País se nflo tivéssemos extrovertido a sua economia. Onde esta
ríamos, neste momento, se dcixl1ssemos ficur as nossas exportações 
aos níveis de 1965, 1966; para nfio ralar cm anos utr{is- como sabe 
V. Ex•, não gostamos de divitlir antes e depois de 1964 as ações deste 
!'ais - Onde estaríamos, eminente Senador'! Nua comprurfumos 
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nem metade dos bens de capital ncccssârios no nosso dcscnvolvimen· 
to, pura não falar no petróleo. Ai de nós se este Governo, ao contrA· 
rio do que aqui alirmado, não apoiasse a agricultura, como Governo 
nenhum nesta República, até o dia de hoje, fez, com todas as cor· 
reções monetárias que possa V. Ex• colocar nu apreciação dos valo· 
res absolutos com que é distinguido o setor rural! Ai de nós, sim, se o 
Governo não tivesse a necessária coragem de, atendendo no sctor so
cial, não atender à demagogia, e dar a ele, como foi dado ao ancião, 
ao homem do campo, a sua aposentadoria, um sistema de previdén· 
ciu que, antes dos Governos da Revolução, inexistia neste País! Diria 
V. Ex•: são dados que precisam ser contestados. Está mal o modelo, 
assim afirmam os Senhores. Então, apresentem aqui- jú foi pedido 
de uma maneira absoluta' c total - o modelo que complete o 
desenvolvimento e substitua o aluai. Não sugestões esparsas, mas o 
modelo comple.to. Estamos uqui para discuti-lo. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, V. Ex• pede 
que nós, do MDB, apresentemos um modelo. Ora, o modelo que 
apresentamos é o modelo democrático, o modelo do debate, do diálo· 
go. que vui construindo ... 

O Sr. VlraOio Tí•ora (ARENA- CE)- O que dizemos é mo· 
dclo cconõmico. Não venha aqui com divagações. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) - ... a economia ao 
longo do tempo. fi muito difícil elaborarmos um modelo e trazermos 

·aqui nn tribuna, para dizermos: o modc:lo é esse. 

O Sr. Viramo Tí•ora (ARENA- CE)- Não, não é tão difícil 
assim. Ex• 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Não existe 
possibilidade disso. O nosso modelo é um modelo democrático, que 
é feito ao longo do tempo, com o uso. V. Ex• diz que, se o Governo 
não tivesse o:1gido da forma como agiu, a situação seria outra, seria 
muito difícil, seria pior. 

O Sr. VlraOio Tí•ora (ARENA- CE)- Não. Perguntamos a 
V. E.\": llllde estaríamos nós? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- V. Ex• discute 
cm tcsr.:, porque, evidentemente, o que temos para analisar são os 
a tos do Governo brasileiro no campo da economia; não temos ou
tros atas de: Governo para analisar e comparar, temos apenas qUe 
:.1n:.1lisar o qui! ocorreu nesse campo, ou seja, o que levou a tecnocra
cia u cl:.!hor~1r esses a tos. Quais eram os planos, e se esses planos che
garam a um bom objetivo. E nós estamos demonstrando, pela 
anúlisc da balança comercial - e daqui a pouco, por uma rápida 
anúlisc da balança de pagamentos - que aquilo que foi projetado 
pelos ti:cnicos do Governo não chegou a bom termo. Podemos 
unulis:1r, ui sim, o modelo económico brasileiro naquilo que ele fez e 
"'"luilo 4uc, de acordo com os seus próprios planos, deixou de fazer. 
De nmiu adianl:.i vir aqui V. Ex• e dizer: se o Governo não tivesse 
fcitu isso a situação seria terrível, seria difícil. Nós não temos 
parâmetros pura comparar. O que temos é somente u possibilidade 
de anulisar este modelo econômico que aí está. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- V. Ex• dá licença para um 
aparte'! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não, nobre 
S~.:nudor Dunton Jobim, com todo o prazer. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- De voz cm quando, ouço 
este cuntol..!hào Ja purtc da Maioria, nesta Casa, iSto é:: apresentem 
alternativas, apresentem um modelo que se possa contrapor à políti· 
ca adotado pelo Governo. Evidentemente, não compete u Oposiçilo 
uprcst.!ntar um modelo propriamente, ou seja, uma série de alternati
vas, organicamente articuladas pana um progrurna de Governo. A 
niio ser que n Oposiçi'ío esteja na iminência de tomar o Governo, 
esteja cm condições de dispu tu r o Governo uos que o ocupum neste 
momento. 

O Sr, ViraDioT"ora (ARENA- CE)- Daqui a 23 unos. 

O Sr. DantonJoblm (MDB- RJ)- Ora, V. Ex• vem, eviden· 
temente, com uma ironia que é a demonstração do absurdo a que 
chegamos neste particular. Nós temos uma Oposição singular, uma 
Oposição q~e não pode chegar ao poder, uma Oposiçilo que não tem 
condições para fazer valer uma polítiCa ou um determinado pro· 
grama econômico-financeiro, que é o que acontece em todas as de· 
mocracias verdadeiras do mundo, em todas as nações decentemen· 
te orgunizudas. Então, é evidente que nós nos entregamos a exerci
cios de crítica i1 rolítica 4uc o Governo faz, e da maneira mais eficien· 
le possível, ou seja, comparando as promessas e o que se culllllriu. 
compurundo as perspectivas e 01s solucões adotadas com os resul 
tudos obtidos. lo o que o orador está fazendo, neste momento, na tri· 
huna e i:stil fazendo muito bem. Agora, se nós tivéssemos a possibili· 
dade da :lltcrnúncia no poder, - sem o que não existe regime 
democrático, nem nu chamada democracia relativa - rclativlssima 
- que pudéssemos ter, então, ricste País, - aí sim, nós nos 
esforçaríamos para organizar um modelo e, teríamos, aqui, uma 
grande autoridade, sem dúvida, Que~ o Scnudor Roberto Saturnino 
para liderar até um movimento neste sentido. Apresentaríamos 
então, esse modelo :'t opinião públicu: não propri:tmcntc ao Go· 
verno, à opinii'ío pliblica pura, buseudos no nosso programa, dispu· 
turmas o Poder. Mas. nestas circunst:lncias, tudo o que podemos fa
zer~ aquilo que o cmint:ntc St!rwdor por São Paulo estú ia;~!..!nCo na 
Tribuna c cstú razend1'1 r.:orrct:11ncnte, lisum,~nt~.:, honc:oit::un•;n:c. 

O SR. ORESTES QUtcRC!A. (MDfl - SP) - ,: '::deço 
sinccr:amcntc: ao uparh: lfLJ nohre Senador Dn·nton Jobi1:1 ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- ... pois realmen· 
te, colocou muito bem n questão que, muitas vezes, é lc\':mtada nesta 
Casa quando os nossos comranhciros situncionistas pr.:dcm que nós 
apresentemos uma solução de modelo. 

Nu conclusão da anúlisc out: cst;:mos r:!:~t:r.Jo do moddo econó
mico brasile.iro qut!ro dizer ciuc, pai'~\ imi)or I!Stc t.:stado de cois:lS 
que, ao que est•m1os vendo, a nada n.J~; !•:v::~:1. p:1r~1 i:rtpn:- a tecnocra
cia dc:stituida UI! ~l!n:-.ihililhdt: popu!:!r, () G::w-.:m;.) impü:.: t:u':lbérn 
enorme parcela de sacrifícios no rxwo br:dlt!i:-o. Como scrnpre so
frem os mais humildes. MJ.s, três asr~:.::c·; •:anv~m c.kstncar de toda a 
gama de sacrifícios exigida d~ N:.~ç:l'l p·:r:..~, :10 finil!, indagarmos se 
vale a pena tudo isso. 

Em primeiro lugar cumpre destacar que o modelo dos nossos 
técnicos está nos conduzindo l1 alienação grudulll c crcsc::nte da 
soberania nacional. Tradicionalmente o Brasil tem tido uma posiciio 
deficitária em sua balança de pagamentos, na conta de Servic•». De 
1971 11 esta data, como as exportações de produtos industrializados 
não têm correspondido, a tradicional posiçilo deficitária do Brasil 
tornou-se ainda mais grave, cm virtude do aparecimento dos Ui.:licitis 
comerciais. Para a cobertura do di:õcit global da balança de 
pagamentos o Pais tem lançado mão sistemnticamentc de grandes 
empréstimos, o que tem provocado um aumento vertiginoso, sem 
prcccdc:ntcs, du diYida e:tternn. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V, Ex• me concede um 
aparte'? 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Lembro no nobre 
orador que fnltam 5 minutos para o término de seu tempo. Poço-lhe 
que nào conceda mais apartes. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (M DB- SP)- Muito obrigado, 
Sr. Presidente, mas agrudeceria a V. Ex• se me permitisse conceder 
um aparte ao nohrc Senador Agcnor Maria c ao Senador Heitor 
Dius, dentro de alguns instuntcs, 

De 1974 cm diante, cm especial, u cntrndn de recursos externos é: 
maciçn, Chegou u lO bilhões no uno passado, As sucessivas entradas 
de recursos externos paru cobrir déficits provocam uma ulta com o 
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.<crviçu da divida Uuros c amortizações). Entre 1972 c 1976, esse 
serviço da divida cresceu de I ,540 para 4,450 bilhões de dólares, ou 
seja JOO%, A tendência para o corrente ano é simplesmente ater
radora pois o déficit de serviços poderá atingir 4,500 bilhões de dóla· 
rcs c as amortizações, 3,500 bilhões de dólares. Somados esses 8 
bi!!•õ·;s de dólares à divida de 28.598 bilhões (cálculo em dezembro 
(!L! i '.>7ú), úl!duzinckH•c :!S amortizações, poderemos, este ano, gruças 
à ''l:ompctên~:i:.1" dus no~sos h:cnocnttas, atingir umu dívida dr.: 33 bi
lllôcs Llc dtllun:s. Nu medida cm que o BrUsil não conseguir 
.ruperm•it cm sua balança comercial pelo menos para pagar os ser
viços e amortizações da divida, a dívida externa de efeito, passa a ser 
a causa de mais dívidas, porque necessitaremos mais empréstimos 
pura pagar juros e amortizações. C:: o que está ocorrendo em nosso 
Pais, graças à "competência" dos nossos tecnocratas. ~ a famosa 
bola de neve, tantas vezes denunciada pelo MDB no Congresso, 
levando o Brasil, em plano inclinado, para um destino desconhecido 
e perigoso. "Não existem problemas com as dividas, o Brasil fica de· 
vendo"- dizia-nos tempos atrás uma autoridade consular. Para as 
grandes potências pode ser interessante esse estado de dependência, 
mas nào pura um País que pretende sua liberdade. Eis aqui o primei
ro grande preço que nós estamos pagando: a alienação da soberania 
n.acionul. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• pode fazer prefe
rência partidária, afctiva, mas eu havia solicitado antes o aparte. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Gostaria de 
esclarecer que S. Ex•. o Senador Agenor Maria, o havia pedido 
antes. Eu, daqui, tenho condições de analisar melhor que V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Lembro ao nobre 
orador que o seu tempo já terminou. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Muito grato a V. Ex• por 
conceder-me o aparte. V. Ex• tem todo o direito de fazer essa critica, 
que considero altamente construtiva, porque, independente do 
subsídio dado aos produtos manufaturados, ainda temos a 
desvalorização da nossa moeda, que beneficia os exportadores pois 
estes recebem mais cruzeiros pelos dólares recebidos, beneficiando o 
comerciante e prejudicando a Nação. Mesmo assim é prcci&o 
subsidiar os produtos manufaturados, em detrimento das matérias
primas, oriundas do Setor da Agricultura c que sofrem confisco, tais 
como o café:- como disse V. Ex•- a soja~ também o cacau. Com 
isso, depreciamos a nossa balança de serviços. V. Ex• tem toda a 
razão, pois, a cada dia, mais deficitária ela se torna, tendo cm vista a 
remessa de lucros para o exterior, frete, royaltlea c etc. Enfim, a 
agricultura é, a cada dia, taxada cada vez mais, c a indústria - o 
produtos manufaturados - i: preciso ser subsidiada para poder 
exportar. " importante o que V, Ex• está dizendo, c acredito que o 
Governo precisa meditar c analisar, com profundidade, o aspecto da 
crítica que tão bem e oportunamente V. Ex• está fazendo. Muito 
obrigado. 

O SR. OREST&'i QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
uparte de V. Ex• que vem, realmente, corroborar as nossas as
sertivas. 

Senador Heitor Dias, concedo o aparte a V. Ex•, com as minhas 
desculpas, mas sinceramente, o nobre Senador Agenor Maria havia 
solicitado o aparte com anterioridade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nilo entendo como 
V. Ex•, tru<endo à colação o problema económico brasileiro, se 
r!>fcre a comprometimento da soberania nacional. Porque, tanto 
quunto posso compreender da mecânica da economia brasileira, 
hoje, a preocupação do Governo reside, cxatamcntc, cm criar uma 
infra-estrutura que possa garantir c defender a soberania nacional. E 
quundo voltamos O> olhos paru um passado, que não é tão distante, 
vurnos sim encontrar uma l.:poca cm que embaixadores, emissários, 
foram ao cstrungciro pura negociar moratória, c ainda se consi-

dcrava o fato como uma grande vitória para o Brasil. Hoje, não. A 
situaciio é bem diversa. O problema nào est{t no endividamento mas 
cm como aplicar-se o dinheiro que se toma. Jú dizia o grande mestre 
que a Pátria é a família ampliada. Da mesma forma que, entre os 
indivíduos, o dinheiro' emprestado, mal empregado, constitui uma 
ameaça ao putrimônio individual, uo contrário, o dinheiro bem 
emprr.:gado vui multiplicar esse patrimônio. f:. exatamcntc, o que 
esta fazc.:mJo o Gm·crno hr~tsildro, é empregar bem us somas obtidas 
visando a criar ou fortlllccer a infru·estrutura para, cm decorrênCia, 
garantir c defender a soherania nacional. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• c gostaria de, rapidamente, dizer o seguinte: se nos· 
so Pais deve tiOS gnmdcs b:mqueiros internacionais, e nós estamos 
demonstrando pela ani1lise dos balanços de pagamentos, que ele tem 
de pedir dinheiro emprestado, nté para pagar juros de amortizações, 
isto é, que ele não tem condições de saldar a sua dívida na época 
uprazada, evidentemente, que está cedendo um pouco da suu sobera· 
niu. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- lnfeli7.mente, eu 
não sei se o tempo permitiria. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- O orador já excedeu 
I O minutos do tempo que lhe era Jcstinado. Peço, assim, que encerre 
as suas J.:onsiúcr:.u;õcs, sem conccder novos apartes, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) - Agradeço a 
genc:rosidade do nobre Presidente c quero concluir a minha oração, o 
meu discurso, o meu pronunciamento nesta tarde, 

Eu havia feito menção, Sr. Presidente, a um preço, que é: o da 
soberania. Há outro preço que é o pago pelos trabalhadores brasi· 
lt:iros, que ganham um salítrio !unge de: suus necessidades primárias. 

O Decreto n' 399, de 1938, estipula a razão mínima indispensá
vel para o trabalhador. Se analisarmos este decreto, veremos que, 
para uma família trabalhadora (um casal e dois filhos) suprir suas 
necessidades de alimentação precisará de- como definiu o DIEESE 
- Departamento lntcrsindical de Estatística e Estudos Sócio
Econômic~s de São Paulo- Cr$ 1.200,00 só para esta alimentação. 

Para vestimenta, higiene e os outros setores das necessidades da 
família, esta familia precisaria de quase CrS 4.000,00 por mi:s. E, no 
entanto, o salário mínimo mais importante, o de São Paulo, Rio, 
Minas Gerais e Distrito Federal é de mil c poucos cruzeiros. ~ o 
preço, o segundo grande preço que a Nação paga. 

E o terceiro grande preço, Sr. Presidente, porque só quis anali· 
sar estes tri:s aspectos em meu discurso de hoje, é o preço da falta de 
uma democracia plena, o preço do Ato Institucional no 5, o preço do 
Decreto no 477, o preço da liberdade, tudo isso o povo brasileiro 
vem sofrendo, vem pagando como tributo, na expectativa c na 
esperança de melhores dias, que todos nós sonhamos para este Pais. 
E, estamos verificando que, em que pese o pagamento destes preços 
enormes, nilo estamos encontrando o sucesso, nilo estamos 
encontrando. o futuro que almejamos para este Pais. 

Se, de acordo com o Governo, na democracia relativa, precisa· 
mos primeiro do desenvolvimento económico, para depois conseguir
mos a sobremesa da democrnciu, estamos concluindo que, no campo 
da economia, as coisas vilo mal. Logo, as previsões do Senador 
Virg!lio nvora, de que daqui a vinte e dois anos teremos eleições, 
são uté otimistns porque, economicamente, também vamos indo mal, 
c queremos debitar esta situação deplorável, i1 tccnocrncia que dom i· 
na e orienta o Governo deste Pais. 

O povo, Sr. Presidente, não está satisfeito, como dizia no inicio 
du minha oruçilo. Existem extremistas nas passeatas estudantis 
aproveitando-se delas. Mas teremos que levar cm conta, também, 
que existem reivindicações profundas desses estudantes, tanto nu 
qualidade de estudantes. como nu de cidadilos, 
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Meus Senhores, cumpre analisar, assim, outro preço importante 
pago pelos trabalhadores ao modelo. Cumpre lembrar o drama da 
política salarial imposta como necessidade para o modelo conseguir 
uma mão-de-obra barata, a colaborar com o sacriflcio dos pobres 
para o progresso do Pais. Dias atrás, falando à imprensa, o 
Presidente do Sindicato dos Empregados cm Estabelecimentos 
Bancários de Porto Alegre dizia: "os trabalhadores não se beneficia· 
rum no período do "milagre brasileiro" quando a produtividade se 
elevou consideravelmente. Nossa parcela - continua o Presidente 
do Sindicato - ficou para vir depois que o bolo tivesse crescido. O 
bolo cresceu, chegou a hora de dividir. E o que existia para dividir1 
Perguntu ele. E responde "uma dívida externa de mais de 20 bilhões 
de dólarc:i", 

Entre os 8,7 milhões de trabalhadores inscritos no Programa de 
Integração Social (PIS) até 1975,56% percebiam até um salário mini· 
mo. A Pesquisa Nacion:tl por Amostra de Domicílios realizada cm 
1973- exatamcntc num período de caractcrlstica expansão da eco· 
nomia- chega ao mesmo resultado com relação aos trabalhadores 
de todo o País, isto é, 50,4% da força de trabalho brasileira estava si· 
tuada, naquela época, no limite inferior da escala de rendimentos, 
demonstrando nitidamente o caráter concentrador do modelo. 

De acordo com um estudo elaborado pelo Departamento ln· 
ll:rsindical de Estatfstica c Estudos Sócio-Económicos (DIEESE), 
de São Paulo, repetimos, os gastos cm alimentação de uma fam!lia 
operária- dois adultos c duas crianças- corresponderiam no iní· 
cio deste ano a 1.247 cruzeiros, segundo os critérios estabelecidos 
pelo Decreto-lei n\' 3lJ9, Ue 1938, pum definição da ração básica do 
trabalhador. E, para se alimentar, se vestir, ter moradia, higiene c 
transporte, a família precisaria despender, mensalmente 3.741 cruzei· 
ros. Portanto, o mínimo necessário para uma vida com dignidade 
seria 3.741 cruzeiros mensais para uma família de trabalhadores. 
Mais da metade dos trabalhadores brasileiros recebe salários cor· 
respondentes ao salário mínimo ou menor que ele. 

Dias atrás o governo majorou o salário mlnimo, o maior para 
Siio Paulo, Rio, Minas e Distrito Federal atinge Cr$ I. 106,40. Como 
faz o trabalhador par:t viver? ~uma indagação que por certo nem o• 
sábios tecnocratas têm condições de responder. Na verdade ostra· 
balhadores sobrevivem, pugando com horas extras, com a saúde c 
com a miséria. 

Por derradeiro cumpre tratar do problema c!a cxccção imposta 
aos brasileiros, o árduo preço da falta de um regime plenamente 
democrático, aspíraçuo de todos. Nós somos tangidos a viver sob os 
desígnios do Al-5 c do Decreto n• 477. Os Sindicatos não têm liber
dade de reivindicar t: sUo submetidos ü lei do silêncio. A imprensa 
vive cm constante pânico. Nilo são respeitadas as liberdades públi· 
cas. O Governo diz que a democracia não é viável a um Pais 
subdesenvolvido e c:mbora não consiga retirar-nos do subdesenvolvi
mento, conformt: demonstramos, não aceita a t-=sc lógica de que a 
democracia deve ser usada como instrumento p:m1 u emancipação 
social e económica do povo. Mas de que vale a ruzfto contra os pode· 
res da força? Retiramos de recente leitura a frase: um dedo indicador 
acionando um gatilho ê muito mais forte do que mil razões. 

Mas o Gnvcrno nàll c.JUt:r que nós ubandoncmos ~t!l esperanças. 
Depois do desenvolvimento económico, teremos o social t: corno 
sobremesa o político. Mas com o de:-;empt:nho dos tecnocratas que 
nós analisamos atravCs dos resultados negativos de sua atuaçào, 
como ter esperanças? 

.. 0 brasileiro não est(t atento? Não, não. não ê verdade," escre· 
via dias atrás um lcilor a um vespertino de Süo Pau!o. Em verdade o 
povo está atento e desolado. E isto ntto i: bom. Se per um lado extre· 
mistas podem se aproveitar das passeatas dos estudantes por outro 
lado convém não esquecer que os estuUantcs têm reivindicações 
justas. tanto na qualidade de estudantes como n:t qualidade de mem· 
bras de suas respectivas famílias. 

Não teria chcgaUo a hora do Governo rever posiçõt:s? 
Muito obrigado, Sr. !'residente. (Muito bem! Palmas. O orador 

é cumprimentado.) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

1 i• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO 
DE 1977 

Às dez horas do dia onze de maio de mil novecentos c setenta c 
sete, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Sr. Senador 
Accioly Filho. Primeiro· Vice·Presidcntc no cxcrcicio da presidência, 
presentes os Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Nelson Carneiro, Hei· 
vídio Nunes, Otto Lehmann. ltalívio Coelho, Heitor Dias, Dirceu 
Cardoso, Osircs Teixeira e Leite Chaves, reúne-se a Comissilo de 
Constituição e Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Daniel Kricgcr, Eurico Rczcnde, Gustavo Capanema, Orestes 
Quércia e P<tulo Brossord. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início uos 
trabalhos da Comissão. Dispensada 11 leitura da 11ta da reunião ante· 
rior ê, cm se~uida, dndu C(lmO uprovadu. 

Pussa·s~ h apreciação dos projetas constantes du pauta: I) Men
sagem n• 7~/77, do Sr. Presidente da República, submetendo ii apro
vaçuo do Senado Federal, o nome do Dr. Guultcr Godinho, Presi· 
dente do Tribunal de Justiçtl Militar do Estudo de São Paulo, pura 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nu vaga 
decorrente do falecimento do Ministro Amur!lio Lopes Salgado. 
Relator: Senador lt:liívio Coelho. Na forma regimental, a rcuniUo 
torna·se secreta. Rcuhcrla a reunião, prosscguc·st: no exame dus pro· 
posições.~) Projeto de Lei do Senudo n• I R4/76-DF- Emendu n• I 
- de Plenúrio - Permite i.lposcntadoria voluntllriu. nus condições 
que especifica, aos funcionúrios públicos do Distrito Federal inclui· 

dos no Quadro Suplementar ou postos cm disponibilidade. Relator: 
Senador Heitor Dias. Parecer: inconstitucional a emenda. Em dis· 
cussilo, falam os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hei· 
vídio Nunes c O:;ircs Teixeira. Em votação.~ aprovado o purecer do 
Sr. Relator contra os votos dos Srs. Senadores Ldtc Ch:wes, Nelson 
Carneiro c Díre<u Cardoso. 3) Projeto de Ld do S"nado n' 22/77-
Suprima-se o nrt. 9) e o parilgrafo Li nico d:t Lei n• \98~. de 14 de 
dezembro de 1973. Relator: Sent~dor Wil<on Gonçalves. Parecer: 
constitucional c jurídico. FavorCtvcl quanto ao m~rito c requerendo a 
audiência da Comisst1o de Educ~tçilo c Cultura. :\provado. 4) Oficio 
"S" n• 02/77, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rc· 
curso Extraordinário n• QO,HOI, do F.st·,tdo d·" Minas Gerais, incons· 
titucionulidude do Decreto n• I 3.330, de 13· I· 7 I, daquele Estudo. 
Relator: Senudor lielvidio Nunt!s, Purecer: favorável com Projeto de 
Resolução. Aprov"do. 5) Projeto de Lei da Citmara n• 33/76- AI· 
tcra a redução do art. lO da Lei n'' 5.682, de 21-7-71- Lei Org:inica 
dos Partidos Políticos. Rcl:ttor: Senador Wilson Gonçalves. Parecer: 
constitucional e jurídico, com Emenda n' I·CCJ. Aprovado. 6) Pro· 
jdo de Lei do Senado oY ~..t8/76- Proíht.: a pescu da b;.,h;ia no mur 
territorial brasileiro. Relator: Senador lt"lívio Coelho. Parecer: pela 
audii:ncia do Ministério d" Agricultura. Em discussão, falam os Srs. 
Scn.udorcs Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hclvidio Nunes c Osires 
Teixeira. Em votação, votam com o parl!ccr os Srs. Scnudores Hei· 
vídio Nunes, Osircs Teixeiru, Wilson Gonçalves. Pela comtitucionali· 
dude e juridicidudc du proposição votam o~ Srs. Senadores Leite 
Chaves, Nelson Carneiro, Heitor Di"s c Dirceu Cardoso. Empatada 
u votação, o Sr. Presidente decide considcranUo \.' proj~.:to constitu
cional c jurldico. Designado Relator do vencido o Sr. Senador 
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Heitor Dias. 7) Oficio "S" n• 06/77, do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Recurso Extraordinãrio n• 84.978, Estado de Silo 
Paulo, inconstitucionalidade do art. J• da Lei n• 91, de 27-12-72, da
quele Estado. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: favorável 
com Projeto de Resoluçilo. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado 
n• 189/76- Acrescenta§ 5• no art. 64 da Lei n• 4.504, de 30-11-64, 
que dispõe sobre o Estatuto da Terra. Relator: Senador Wilson Gon
çalves. Parecer: constitucional c jurldico, incorporando no seu pare
cer o do Sr. Senador José Lindoso. Aprovado. 9) Projeto de Lei ilo 
Senado n• I 22/75 - Assegura ao lavrador o direito de pagar o dé
bito ngrlcola por meio de consignação judicial do produto apcnhado, 
ou financiado, tomando-se por base os preços mlnimos fixados pelo 
Governo Federal. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
constitucional c jurldico, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissilo cm rcuniilo de 10 de março de 1976. Aprovado. lO) Pro· 
jcto de Decreto Legislativo n• 17/76- Altera o Decreto Legislativo 
n• 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. Relator: 
Senador Otto Lchmann. Parecer: constitucional e jurldico, ofcrc· 
ccndo Emenda n• 1-CCJ. Aprovado. Vota com restrições o Sr. Sena· 
oor Nelson Carneiro. li) Projeto de Lei da Câmara n• II /75 (Subs· 
titutivo da CEC) - Declara o Pau Brasil ãrvorc nacional, determina 
o seu plantio c a sua divulgaçilo durante a Festa Anual das Árvores. 
Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucionais c jurl· 
dicos o projeto c o substitutivo. II) Projeto de Lei do Senado n• 
62/77 - Dispõe sobre a contagem em favor dos sesurados do INPS 
do tempo de serviço público estadual c municipal. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: pela anexação ao Projeto de Lei do Se· 
nado n• 56/77. Aprovado, 12) Projeto de Lei do Senado n• 47/77-
Outorga n regalia da prisão especial aos professores do ensino pri· 
múrio c do ensino médio. Relator: Senador Oito Lchmann. Parecer: 
constitucional c jurldico. Favorável quanto ao mérito, com a 
Emenda n• 1-CCJ. Aprovado, votando vencido o Sr. Senador Hei· 
vídio Nunes. 13) Projeto de L~i do Senado n• 26/76- Dâ nova 
redução ao§ 2• do art. 9• da Lei n• 5.890, de 8·6· 73. Relator: Senador 
Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional c · jur!dico. Favorãvcl 
quanto ao mérito, vencidos os Srs. Senadores Dirceu Cardoso (Rela
tor). Leite Chaves c Nelson Carneiro. A maioria da Comissão decide 
pela inconstitucionalidade da proposição, ·designado Relator do 
vencido o Sr. Senador Hclv!dio Nunes. 14) Projeto de Lei do Senado 
n• 63/77 -Aplica ao dirigente sindical candidato a cargo cletivo o 
disposto no art. 14 da Lei n• 6.055, de 17 de junho de 1974. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Concedida vista no Sr. Senador Hclv!dio 
Nunes. 15) Oficio "S" n• 03/17, do Sr. Presidente do Supremo Tri· 
bunnl Federal, Rcprcscntnçilo n• 931, do Estado de Silo Paulo, 
inconstitucionalidade do art. 8• das Disposições Transitórias da Lei 
Complementar n• I 12, de 15·10·74, daquele Estado. Relator: Sena· 
dor Otto Lchmnnn. Parecer: favorável com Projeto de Rcsoluçilo. 
Aprovado. I 6) Projeto de Lei do Senado n• I 52/74 (Substitutivo da 
CEC) - Restabelece a grafia tradicional no nome das cidades tom· 
badas pelo Patrimônio Histórico. Relator: Senador Dirceu Cardoso. 
Parecer: pela constitucionalidade e juridicidadc. Aprovado. 17) Pro· 
jeto de Lei do Senado n• 27/17 - Acrescenta parAgrafo ao art. 4• do 
Decreto-lei n• 79 I, de 27·8-69, que dispõe sobre o pedágio cm rodo· 
vias federais, e d(l outras providências. Relator: Senador Nelson Car· 
neiro. Parecer: constitucional c jur!dico. Aprovado. 18) Projeto de 
Lei do Scnndo n• 01/71- Inclui no conceito de ensino de I• Grau, 
pura fins do disposto no urt. 5• da Lei n• 5.692, de 11 de agosto de 
1971, o ministrado a crianças de idade inferior n sete anos. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: injurldico. Em discussão, falam 
os Srs. Senadores Heitor Dias c Otto Lchmunn. Em votaçilo, é apro· 
vado o parecer, votando vencidos os Srs. Senadores ltaUvio Coelho, 
Dirceu Cardoso e Otto Lchmann, de acordo com o voto cm scpn· 
nodo. 19) Projeto de Lei do Senado n• 84/75- D!i nova rcdaçilo no 
urt. 7' du Lei n• 4.266, de 3· 10-63; Projeto de Lei do Senado n• 90/76 
- Eleva de S para 10% do salilrio m!nimo a cota do sulârio·famrlin 
devido aos emprcr,ados que pcrccbnm ~tt1: 5 sal!irios-famllins; Projeto 
de Lei do Senado n' 310/76 - Dispõe sobre o montante cm forma 

de percentual do sal6rio-fnmllin concedido aos empregados rcgloos 
pela Consolidnçilo das Leis do Trabalho. Relator: Senador Heitor 
Dias. Concedida vista ao Sr. Senador Nelson Carneiro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando cu, 
Maria Helena Bucno Brandilo, Assistente, a presente Ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

!':OMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

5• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM I I DE 
MAIODEJ977 

Ãs dczcsscis horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil 
novecentos c setenta c sete, sob a presidência do Sr. Senador Jessé 
Freire, Presidente, c com a presença dos Srs. Senadores Accioly Fi· 
lho, Lourival Baptista, Nelson Carneiro, ~uy Carneiro, Ruy Santos 
c Osircs Teixeira, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de 
Lcgislaçilo Social, na Sala "Clóvis Bcvilácqua", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res Lcnoir Vargas, Jarbas Passarinho, Franco Montara c Orestes 
Quércia. 

~dispensada a leitura da Ata da rcunii!o anterior que, cm segui· 
da, é dada como aprovada. 

Silo lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constan· 
tcs da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Ruy Santos: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1974, 
que "altera a lcgislaçi!o da Previdência Social e dá outras providên· 
cias". 

Pelo Senador LouriYal Baptista: 

Parecer por audiência do Ministério do Trabalho, sobre o Proje
to de Lei do Senado n• 96, de 1976, que "altera a rcdaçi!o da al!nca 
~do artigo 580. da Consolidação das Leis do Trabalho": e, Proje
to de Lei do Senado n• 144, de 1976, que "altera a redação da al!nca 
' do artigo ,sgo, da ·Consolidação das Leis dn Trabalho, aprova· 
da pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943", anexados; c, 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 191, de 1976, 
que "acrescenta dois parágrafos uo artigo 3• da Lei n• 5.107, de 13 
de setembro de 1966", tendo votos vencidos dos Senadores Nelson 
Carneiro c Ruy Carneiro. 

Pelo Senador Accloly Filho: 

Parecer. favorâvcl, relatando o vencido, Senador Lourivnl 
Baptista, ao Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1974, que "intra· 
duz modificações na Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966", 

A presidência determina o adiamento da apreciação dos parece
res dos Relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei do 
Senado n• 6J,dc 1973; Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1974; Pro· 
jeto de Lei do Senado n• 60, de 1976; Projeto de Lei do Senado 
n• 117, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1974; Projeto de 
Lei do Senado n• 194, de 1975; e, Projeto de Lei do Senado n• 245, 
de 1975. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-seu reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, u presente Ata, que li· 
da e aprovada, scrll assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1977 

Ãs dez horas do dia cinco de maio do ano de mil novecentos c 
setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa'\ presentes os Srs. Senadores 
Wilson Gonçalves - Presidente, Cattcte Pinheiro, Saldanha Derzi, 
Alexandre Costc, Ruy Carneiro, ltnmnr Frnnco e Evandro Carreira, 
reúne·sc a Comissão do Distrito Federal. 

l)cixcm de compnrcccr, por motivo justificado, os Srs. Scnudo· 
ros Heitor Dias, Paulo Gucrrn, Osires Teixeira, Virgllio Távora e 
Uzuro Burbozu. 
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Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
rcuniiio anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Ruy Carneiro, que emite parecer favorável, nos termos do Projeto de 
Resolução que oferece, ao Ofício GP /0·369 /70, do Sr. Presidente da 
Câmara dOs IJcputados, "que encaminha Mensagens n•s 163, de 
17·6·63; 116, de 1 5-4-64; c 443, de 1•·8·66, do Sr. Presidente da Rcpú· 
blica, submetendo as Contas do Prefeito do Distrito Federal, rcfcrcn· 
tes aos exercícios de 1962, 1963 c 1965, respectivamente". 

Colocado o parecer em discussão, manifestam-se, pela ordem, 
os Srs. Senadores I tu mar Franco, Evandro Carreira, Saldanha Dcrzi, 
Canele Pinheiro, Alexanarc Costa e Ruy Carneiro, que debatem os 
diversos aspectos da matéria cm exame, com intervenções esclarece· 
dorus da Presidência. 

Submetido à.votaçilo, é o parecer aprovado, com voto vencido 
do Sr. Senador Evundro Carreira. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Senador 
Cullete Pinheiro, que relata favoravelmente o Projeto de Lei do Sena· 
do n• 53, de 1977-DF, que "autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contmir empréstimos destinados à elaboração c execução de pro· 
gramas de desenvolvimento urbano, c dá outras providências". 

Solicitada vista da proposição cm questão, nos termos do§ I• do 
urtigo 153 do Regimento Interno, o Sr. Presidente a concede, simulta· 
neumente, aos Srs. Senadores Itamar Franco c Saldanha Derzi. 

Esgotada a pauta, é facultada a palavra, dela fazendo uso o Sr. 
Senador Itamar Franco que, pelas razões que apresenta, sugere seja 
formulado convite ao Dr. Altamirando Ferreira Costa, ex-Diretor 
do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal, pura proceder a uma exposição, perante esta Comissão, so· 
bre o problema de saúde pública nesta Capital, particularmente no 
que se refere ao abastecimento do leite. 

Nu oportunidade, o Sr. Senador Saldanha Dcrzi chama a aten· 
ção pura as dificuldades que os vários órgãos técnicos que premo· 
vem tal modalidade de reuniões vem encontrando em assegurar um 

comparecimento mlnimo de seus Membros, falo que, no seu cntcn· 
der, redunda numa evidente demonstração de desconsideração para 
com o conferencista e de desprestigio para o próprio Senado. Pros
seguindo cm sua oraçuo, diz da necessidade de ser corrigida a situa· 
ção c propõe seja ouvida a Presidência desta Casa no sentido de que 
fique estabelecido um dia destinado exclusivamente à realização de 
palestras c debates. 

Contraditando o ponto de vista do orador que o antecedeu, o 
Sr. Senador Evandro Carreira tece considerações cm torno da 
questão levantada, enfatizando, a certa altura, que o objctivo primor· 
dial da Comissuo não é o de promover o conferencista através de 
uma audiência numerosa c sim o de ser esclarecida quanto ao tema 
sobre o qual fora ele convidado a discorrer. Ressalta, também, que 
não í: pela ausência de alguns Membros que a Comissão deverá ficar 
prejudicada, sem poder ouvir uma autoridade que, por certo, trará 
valiosos subsídios para os trabalhos do próprio órgão. E, finalizan· 
do, assevera que devem os Srs. Parlamentares se conscicntizar da 
necessidade do comparecimento a essas reuniões, que visam, acima 
de tudo, a atender propósitos relevantes das Comissões que integram. 

Po' último, o Sr. Presidente, após assegurar a sua disposição de 
prestigi-r todas as solicitações de seus pares, salienta que considera 
da maior utilidade a formulação de convites a autoridades para faze· 
rem exposições sobre ·questões relativas às suas respectivas áreas de 
atividadcs, pois, a seu ver, o objclivo essencial é o de que a Comissão 
tenha um conhecimento mais exalo de todos os problemas ligados ao 
Distrito Federal. Isto posto, o Sr. Presidente adianta que entrará cm 
entendimento com u Presidência da Casa, de modo a atender às 
finalidades ressahadas pelo Sr. Senador Evandro Carreira c, ao mes· 
mo tempo, com base no pronunciamento do Sr. Senador Saldanha 
Derzi, dar ao conferencista uma imagem do interesse deste órgão 
técnico pelo tema que virá expor, c conclui prometendo retornar ao 
assunto na próxima reunião, quando a proposta do Sr. Senador lia· 
mar Franco voltará a ser apreciada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.- Wilson Gonçalves. 
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MI IA 

Presidente; 39·Secretário; 

LIDIIANCA DA AIINA 
IDAMAIOIIA 

Li der 
Eurico Rezende 

Petrllnio Portolla (ARENA - PI) Henrique do La Rocquo (ARENA -MA) 
Vi ce-Lideres 
Heitor Dias 

1 9-Vice·Presidente' 

Josó Lindoso (ARENA- AM) 49·Secretário: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgílio Tóvora 29-Vice·Presidenttt: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

Suplente• de Secretário, 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDAMINOIIA 

Lide r 
l9·S.cretatios 

Mondes Canelo (ARENA- MT) 

29·Socrotário, 

Mauro Bonevidos (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Bockor (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice-llderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózaro Barboza 
Danton Jobim 

COMIISOIS 

Oiretorz José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23-62« e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIVIÇO DI COMIUOU PIIIMANINTU 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone' 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSlO DI AOIICULTUIA- (CA) 
(7 membros) 

Titulara• 

1. Otoir Becker 

2. Bunedito Ferreira 

3, hal,vio Coelho 

4. Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

1. Age no r Maria 

:::!. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vi ce-Presidente: Otair Becker 

luplantaa 
ARENA 

1. Di norte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos leão 

MDB 

1. Adalberto Sena 

2. Eveláslo Vialra 

As~i~!f·niP: Clnudio Carlos Rodrigues Costa- Remai~ 301 "313 

1\·•ur·,., :e~\·foiros, às 10130 horas 

·": Sala· Clo·ti•. BnvilcicqurT" -- Anuxo 11- Ramol623 

,, ,I i i 111. 4 W 4 4 I 9 i 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAR 
(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evondro Carreira 

Titular•• 

1. Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

1. AgeÍ'Ior Maria 
2. Evandro Carreiro 

ARENA 

MDB 

Suplantao 

1. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Otair Becker 

1. Ev~lcisio Vieira 
2. Gilvan Racho 

Auistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Romol623 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieg~r 
19-Vice-Prcsidente: Accioly Filho 
29-Vic:e·Presidente: Leite Choves 

Titular•• 

1. Accialy Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunos 
7. Wilson Gonçalves 
8, ltallvio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Tttixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Choves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Bronard 
S. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Mattos Loóo 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mel lo 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreiro 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Borboza 
3, Ruy Carneiro 

Assistenlet Maria Heleno Buena Brandão - Ramal 305 
Re!Jnióos: Quartos-feiras, às lOrOO horas 
Local r Solo "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11- Romal623 
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP) 

(11 membros) 

ntular•• 

1. H8itor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barbozo 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vicc·Prcsid,ntc: Ruy Carneiro 

Suplente• 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às•lO:OO horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 

(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulara• Suplanta• 

1. Milton Cabral 

2. Arnan de Mella 

3. José Guiomord 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paula Guerra 

6. Vasconcelos Torres 
7. Di norte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franca Montara 
2. Marcos Freire 
3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

1. CoMete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jose Sarney 

4. Oomicio Gondim 

S. Jorbas Passarinhe 

1. Age no r Maria 

2. Orestes Quercia 

Assistentor Daniel Reis de Souza- Ramoi67S 

Reuniõo~r Quartas-feiras, Os 1 Ot30 horas 

Localt Sala "Rui Barbosa"- AneKo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 

Vice·Presidente: Evelásio Vieira 

Tltularea Suplente• 
ARENA 

1. Torso Outra 1. Helvidio Nunes 
2. Gustavo Copanema 2. Ruy Santos 
3. JoãoColmon 3. Arnon de Mel lo 
4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 
5. Jorbas Passarinho 

6. CaNele Pinheiro 

MDB 
1. Evelasio Vieira 1. Franco Montara 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramol598 

Reuniões: Quintas·feiras, Os 10:00 horas 

local! Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo li -Ramal 623 

COMISSlO DI FINANÇAS- (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Oomicio Gondim 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

I. Oomicio Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lena ir Vergas 

7, MaNos leão 

8. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 
1. Paulo Brossard 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

Assistenter Cóndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomord 

6. José Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sala "ClOvis Bevilcicqua11
- Anexo 11- Romal623 
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulara• 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergo$ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente~ Jessé Freire 
Vice·Presidente: Orestes Quércla 

Suplanta• 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 
3. Osircs Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomicio Gondim 
5. Lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Mantere 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintcs·feiras, às 1 1:00 horas 
Local: Sola 11 Ciovis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal J23 

COMISSlO DI MINAS IINIIOIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titulara• 

1. Milton Cabral 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 
5. Jorbos Passarinho 

1. Dirceu Cordo~o 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplanta• 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Paulo Guerra 

3. Virgílio Távora 

MDB 
1. Gilvon Rocha 
2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romo\306 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
Local: Solo ''Clóvis Bevilócquo"- Anello 11- Ramal 623 

Titulara o 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto Lehmann 
3. Saldanha Derzi 

I. Danton Jobim 

COMISSlO DIIIDAÇlO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice·Presidente: Helvidia Nunes 

Suplante• 
ARENA 

1. Virgilio Távora 
2. Arnon do Mello 
3. Jorbos Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

2. Adalberto Seno 

Auistonte1 Mario Carmen Castro Souza- Ramal \34 
Reuniões1 Quintos-feiras, às 12100 horas 
Local: Sola "Clovis Bovilcicqua" - Anollo 11 - Ramal 623 

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTIRIORIS- (CII) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

l9·Vice·Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice·Presidenfet Nelson Carneiro 

Titulara• 

I. Magalhães Pinto 

2. Alellondre·Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessê Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. Josê Sorney 

8. João Colmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto Lehmann 

I. Donlon Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3, Helvidio Nunes 

4. Comício Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Morc:os Freire 

2. Paulo Brossard 

3, Roberto Saturnino 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

Loc:ol: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titularei 

I. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltolívio Coelho 

3. Osires Teixeira 
4. Fausto Castelo-Branco 

5. Lourivol Baptista 

MDB 
I. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 
2. Gilvan Roc:ho 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha- Ramal312 

Rouniócs: Quintos·feiras, Os 11:00 horas 

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Ano~eo li- Ramais 621 e 716 
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COMISSlO·DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Jose Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplenteo 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tcivora 3. Di norte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Beniamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha- Rama/312 
Reuniê.ocs: Quartas·feiras, Os 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Tltulareo 

1. Lena ir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Faroh 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suple~t•• 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Mattos leão 

1. Oanton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões1 Quintas·feiros, às 9:00 horas 
local: Sola "Rui Barbo5o''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DI TIAN,OITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PIIILICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titular•• 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourivol Baptista 
4. Mattos Leão 

1. Evcndro Carreiro 
2. Evelcisio Vieira 

ARENA 
1. Otto loh mann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. Lázaro Barbozo 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, às 1 O rOO horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISP~Cit.IS 
I DIINQUIIITO 

Comlooiieo Temparárlao 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefone, 25·8505- Rcmal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2)' Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamenfária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67 4; 
Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598, 
Mauro Lopes de Sei- Rcmal310, 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

lO:OO 

10,30 

HORAS 

09:00 

to,oo 

10:30 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSIST-ENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSISTEIITE 

c.T 
RUY BARBOSA RONALDO 
Rumal.S - 621 • 7"6 

09:00 C.F. 
CLOVIS BEVIUCQUA 
R""".L- 623 

CANDIDO 

C.A.R, CLOVIS BEVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal • 623 RRIIIll.l a - 621 • 7ló 

c.A. CLOVIS BEVILACQUA CUUDIO C.E.C. CLOVIS BEV!UCQUA CLEIDE 
Ramal • 623 COSTA lo,oo Ramal - 623 

QUAR!A S A L A S ASSISTENTE 
c.o.P. RUY BARBOSA ROIIALDO 

Ro.malD - 621 ' 716 

C.S.N RUY BARBOSA LEDA 101]0 C.M.E. CLOVIS BEVILACQUA RONALDO 
Ro.mul.D - 621 o 7:6 Ramal - 623 

c.c.J. CLOVIS BEV!LACQUA MARIA C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 
Humul - 62J t!i:LENA n,oo 

Romul - 623 

c.R.E. RUY BARBOSA CANDIOO c.s. RUY BARBOSA LEDA 
Rumuu1 - 62l a 7"6 Ro<D<UO - 621 • 716 

c.E. RUY BARBOSA DAIIIEL 12;00 C. R. CLOVIS BEVILACQUA MARIA 

RumalD - 621 a 716 R"""l • 623 CARMEM 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 58• SESSAO, EM 13 DE MAIO DE 1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EX PEDI ENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes mal é rias: 

- Emenda n• I, de Plenário, apresentada ao Projeto de Lei 
do Senado n• 184/76-DF- Complementar, que permite aposen
tadoria voluntária, nas condições que especifica, aos fun
cionários públicos do Distrito Federal incluídos em Quadro Su
plementar ou postos em disponibilidade. 

-Projeto de Lei do Senado n• 149/76, que dispõe sobre a 
concessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na 
construção civil. 

-Projeto de Lei do Senado n• 47 J77, que outorga a regalia 
da prisão especial aos professores do ensino primário e do ensino 
médio. 

-Projeto de Lei do Senado n• 4/74, que altera a legislação 
da Previdência Social. c dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 1/77, que inclui no conceito 
de ensino de I• Grau, para fins do disposto no nrt. 59 da Lei n• 
5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade 
inferior a sete anos. 

-Projeto de Lei do Senado n• I 52/74, que restabelece a 
grafia tradicional no nome das cidades tombadas pelo Pntrimô
nio Histórico. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 33/76 (n• 268-C/75, na Casa 
de origem), que altera a redução do artigo I O da Lei n• 5.682, de 
21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

-Ofício n• S-3/77 (n• 3/77-P/MC, na origem), do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópius da petição inicial, das notas taquigráficns e do 
Acórdi\o proferido pelo STF nos autos da Representação n• 931, 
do Estudo de Silo Paulo, o qual declarou u inconstitucionalidade 
do art, 8•, dus Disposições Transitórias da Lei Complementar n• 
112, de 15 de outubro de 1974, duqucle Estado. 

-Ofício n• S-2/77 (n• 5/77-P/MC, nu origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunnl Fedoral, encaminhando ao 
Senndo Federnl. cópias dus notas tuquigrâficns c do Acórdi\o 
proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n• 

80.801, do Estado de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitu
cionálidadc do Decreto n• 13.330, de 13 de janeiro de 1971, 
daquele Estado. 

-Oficio n• S-6/77 (n• 9-P /MC, na origem), do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, 'encaminhando ao Senado 
Federal, cópias das notas taquigráficas c do Acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor
dinário n• 84.978, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in
constitucionalidade do artigo 1•, da Lei n• 91, de 27 de dezembro 
de 1972, daquele Estado. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 107/75, 
que torna obrigatória a utilização de sacaria de fibras naturais na 
embalagem de produtos agrícolas, e dá outras providências, por 
ter recebido pareceres contrários, quarno ao mérito, das 
comissões a que foi distribuído. 

1.2.3 - Comunicação 

- Do Sr. Saldanha Derzi, que se ausentará do País. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 83f77, de autoria do Sr. Se
nador Otto Lchmann, que estabelece reajuste c correçüo mo
netária para prestações alimentícias não pagas. 

-Projeto de Lei do Senado n• 84/77, de autoria do Sr. 
Senador Otto Lehmann, que altera dispositivos do Código de 
Processo Civil relativos à execução de prestação alimentícia. 

1.2.5- Requerimento 

N• 125/77, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, solici
tando que tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do 
Senado n•s 56 e 62, de 1977. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENtiDOR OTTO LEHMANN- Aduzindo novas consi
derações referentes à problemática dos bens culturais do Brasil c 
à urgente polfticu que necessita ser der.nidn relativamente à sua 
prcservuçi\o. 

SENtiDOR DIRCEU CtiRDOSO- Polfticu adotuda pelo 
Instituto Brasileiro do Café -IBC c seus renoxos negativos pura 
u cufciculturu do Estado do Espírito Santo. 
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1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 98/77. do Sr. Senador Eurico Rezende, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pro· 
nunciamento feito pelo Senhor Presidente da República, General 
Ernesto Gcisol, cm Belo Horizonte, nas solenidades de come· 
moraçào do "Dia do Trabalho". Aprovado. 

-Requerimento n• 106/77. do Sr. Senador Daniel Krieger, 
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do 
Senado n•s 128 c 131, de 1976, e o Projeto de Lei da Câmara n• 
26, de 1977, que regulamentam a proõssão de corretor de 
imóveis. Aprovado. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 33/76 (n• 70-A, de 
1976, nu Câmara dos Deputados), que aprova as contas da 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, relativas ao exercício 
de 1968. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que regula a indenização à dependente, e dá 
outras providências. Dlscussiio adiada para audiência da 
Comissão de Legislação Social, nos termos do Requerimento n• 
126/77. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR GILVAN ROCHA - Defesa da atuação do 

Bispo de Propriâ- SE. tendo em vista acusação que teria sido 
feita a S. Ex• Revma. por deputado estadual de Pernambuco. 

SEN:!DOR BENEDITO FERREIRA- Observações sobre 
publicação por órgãos de divulgação, de notícias tendenciosas a 
rcsrcito da indissolubilidade do matrimónio. 

SENADOR AGENOR MARIA- Liberação, pelo Governo 
Federal, do controle prévio de preços sobre veículos c :wtopcças. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Declarações prestadas 
pelo Sr. Ministro da Fazenda sobre a intervenção na empresa 
Lutfalla. Necessidade da criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre a política econômico-financcira do Pais. Dis
pensa, pelo INPS, de médicos c dentistas recentemente apro
vados em concurso público. 

SENA DOR OSIRES TEIXEIRA - Inoportunidade da 
criação da CPI aludida pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

Z- ATAS DE COMISSOES 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 58t SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordin4ria, da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E HENRIQUE DE LA 
ROCQUE 

;,s 14 1/0R:IS E JO M!NUTOS, :ICHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard -· Braga Junior- Evandro 
Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Ale.<andrc Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarncy- Helvidio Nunes- Pctrônio Portclla- Agenor Ma· 
ria- Dinartc Mariz- Ruy Carneiro- Augusto Franco- Gilvan 
Rocha - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rczende- Danton Jobim - Gustavo Capancma- Itamar Franco 
- Magalh[~es Pinto- Otto Lchmann- Benedito Ferreira- Lâza· 
ro Barboza - Osircs Teixeira - Accioly Filho - Leite Chaves -
Evclúsio Vieira- Otair B~ckcr- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de. 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

1':: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N• 186, DE 1977 

Do Comlssiio do Constituição o Justiça, sobro a Emenda 
n' I, de Plenário, upresentoda no Projeto de Lei do Senudo 
n• 184, de 1976-DF·Complemontur, que permite uposentn· 
do riu mluntárlu, nus condições que especifico, nos funcionários 
públicos do Distrito Fodcrnl Incluídos cm Quadro Suplementar 
ou postos om dlsponlbllldude, 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto sob exame, originllrio de Mensagem do Poder 

Executivo, retorna :i nossa aprcciaçUo cm dccorrCnciu du Emcndu 

n• I, de Plenário, que lhe foi apresentada pelo Senhor Senador Fran· 
co Montare. 

Trata a matéria da concessão de aposentadoria voluntária, nas 
condições que especifica, aos funcionários públicos do Distrito 
Federal, incluídos em Quadro Suplementar ou postos cm disponi· 
bilidade em razão da extinção ou dcsnccessidade dos cargos que 
ocupavam, ou ainda porque tenham esses servidores sido .. considera
dos inabilitados no processo scletivo a que se. submeteram, para in· 
clusão nesses novos Planos (de Classificação), ou que dessa inclusão 
expressamente desistiram", como acentua a Exposição de Motivos 
que acompanha a referida Mensagem. 

Harmoniza-se a medida com o tratamento oferecido pelo Gover· 
no Federal a seus próprios funcionários, através das Leis n• 5.645, 
de 1970, c n• 5.920, de 1973. 

Já a Emenda em causa procura estender efeitos do beneficio aos 
funcionários que, tendo pertencido ao regime estatutário, e 
"anteriormente postos à disposição de órgãos da administração dcs· 
centralizada do Distrito Federal, optaram pelo regime da Consoli· 
dação da; Leis do Trabalho". 

Reconhece, no entanto, o próprio Autor "que tal medida nuo 
consta do Projeto do Governo, dispondo sobre a mesma matéria, 
referente ao pessonl da União, o que comra·lndicaria a proposlrào" 
(grifo nosso), embora entendu uque n situação prt:vista na presente 
emenda é peculiar no pessoal do Distrito Federal, não podendo, por 
isso, ser previsto no Projeto anterior", 

Existe, sem dúvida, um lapso de informação a respeito, pois 
contum-se aos milhares os funcionúrios do Executivo transferidos, 
antes do Plano, pura o regime CLT, tal como melhor lhes convinha. 
1: o cuso, por exemplo, de numerosos servidores de diversas Universi
dades Federais, de órgi\os como u antigu Supcrintcndénciu do Vule 
do São Francisco, e de outros transformndos cm cmprcsus públicas, 

Se não tiveram tais servidores seus interesses acolhidos pela Lei 
Complementar nY 29, de \976, que rcgulumentml, no C!mbito do 

.,· ..... ' 
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Executivo, a concessão da aposentadoria voluntária, é porque a lei 
não poderia associar os dois rcgimcsjurfdicos- o estatutário e o tra
balhista-, num mesmo sistema de aposentadoria, sem que se feris
sem normas legais, já que se trata de situações diferentes, e portanto 
extravagantes do ponto de vista da construção legislativa, devendo, 
pois, tal entendimento aplicar-se à Emenda que ora se aprecia. 

Haveria, outrossim, na espécie, que ser consultada a conveniên
cia da Administração, mas aí esbarrar-se-ia na vedação do art. 103 
da Carta Magna, que comete à iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, indicar "quais as exceçõcs às regras estabelecidas, quanto 
ao tempo e a natureza de serviço, para aposentadoria ... " 

Diante do exposto, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto 
sub judice e pela rejeição da Emenda n• I, de Plenário, por não satis
fazer os pressupostos dejuridicidade e constitucionalidade. 

Sala das Comissões, li de maio de 1977. - Accloty t'liho, 
Presidente em exercício - Heitor Dias, Relator- Oslres Teixeira
Nelson Carneiro, vencido- Leite Chaves, vencido- Wilson Gonçal· 
ves -ltalívlo Coelho- Dirceu Cardoso, vencido. 

PARECERES N•S 187 E 188, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1976, que 
"dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos 
trabalhadores na construção ci•ll". 

PARECER N• 187, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Senador Vascon· 
ceias Torres, que nos vem a exame, visa a conceder gratificaç1\o de 
risco de vida aos trabalhadores na construção civil, a ser paga pelos 
empregadores, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor do 
salário percebido. 

Diz o nobre Senador, autor da proposição, justificando-a: "O 
empregado da indústria de construção civil, aquele que trabalha efeti· 
vamentc em obras, permanentemente, está expondo a sua vida, cor
rendo risco de toda parte sem que, por tal fato, receba o mesmo reco
nhecimento". 

Com a devida vénia aos bons propósitos do ilustre autor, discor· 
damos do que se insere na justificação, porque nem todos os empre· 
gados da indústria de construç1\o civil expõem suas vidas, correndo 
risco de toda parte, pois múltiplas são as suas funções, desde o 
"Boy" ao Contador, do Servente ao Mestre de Obras, e, portanto, 
não sujeitos aos mesmos riscos, principalmente o de vida, e porque 
recebem não só o reconhecimento como, também, a prote~ão da Lei 
e dos poderes competentes. 

~ rica a nossa Consolidaçilo das Leis do Trabalho assistindo ao 
trabalhador social, morai e fisicamente, garantindo-lhe meios de pro· 
teçilo, higiene, segurança e compensação salarial nas atividades 
insalubres e perigos:IS. 

Há que se ater, ainda, para o aspecto sócio·econômico da 
qucstilo, que se renetirá na elevaç1\o do custo da m1\o-de-obra, já tilo 
alto em nosso Pais, na capacidade financeira das empresas c no pró· 
prio custo de vida, 

Ressalte-se, mais, que se criuriu uma discriminação entre classes 
trabulhadoras, aquinhoando-se os da construção civil e relegando-se 
ao esquecimento us dcmuis. Igualam-se, enfim, as desigualdades 
naturais c imutí1veis dos riscos funcionuis e profissionais. 

Pelo exposto, somos pelu rejeição do presente projeto, mesmo 
que sem óbices constitucionais. 

Sala das Comissões, em li de agosto de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente - Hcnri<)Ue de Lu Rocquo, Relator - Dirceu Cardoso, 
vencido - Helvidlo Nunes - Nelson Cornelro, com restrições -
Heitor Dlns- itulívio Coelho. 

PARECER N• i8H, DE 1977 

Da Comlssõo de Le~lslaçiio Social 

Relator: Senador Franco Montoro 

O eminente Senador Vasconcelos Torres, com o presente pro
jeto, quer instituir uma gratificação de "risco de vida", corrcspon· 
dente a 20% (vinte por cento) do valor do salário percebido, cm favor 
dos empregados da indústria da construção civil. 

Em sua sucinta "Justificaçilo", o Autor ressalta que aqueles 
empregados estilo, permanentemente, expondo a vida, "correndo ris
cos de toda parte sem que, por tal fato, recebam o menor reconheci
mento". 

Em lúcido parecer, a douta Comissão de Constituição c Justiça, 
conclui pela rejeição do projeto, não pelos seus aspectos formais, 
mas quanto ao mérito. Contesta a "Justificação" lembrando que 
numerosos operários da construção civil não correm o menor risco 
de vida, variando a periculosidade em funçuo da natureza específica 
do trabalho exercitado. 

De outro lado, haveria que se ater "ao aspecto sócio-económico 
da questão, que se renetirá na elevação do custo da mão-de-obra, já 
tão alto em nosso País, na capacidade financeira das empresas c no 
próprio custo de vida". 

Perfil h amos, por inteiro, o entendimento do eminente Senador 
Henrique de La Rocque, Relator do projeto naquela Comissão. 
Pouco teríamos, nestas circunstâncias, a acrescentar, exceto quanto a 
dois aspectos que reputamos relevantes. 

O primeiro, é que o projeto cria uma modalidade totalmente di
versa de gratificação por risco de vida. Assim é que, nos termos do 
Decreto-lei n• 389/68, que disciplina a matéria, o percentual da grati
ficaç1\o é incidente sobre o salário minimo e n1\o sobre a remune
ração do empregado. Acresce, ainda, que a percentagem é variável 
de acordo com a atividade exercida, podendo oscilar de 10 a 40%, 
conforme seja a periculosidade cm grau mínimo, médio ou máximo. 

Outro ponto a ponderar que milita contra o projeto é que, tanto 
a Consolidaç1\o das Leis do Trabalho quando as demais normas 
legais que regem a matéria atribuem ao Departamento Nacional de 
Higiene c Proteção do Trabalho e, por extensão, ao Ministério do 
Trabalho, a competência de estabelecer quais as atividades enquadrá
veis no rol das beneficiárias do adicional, bem como de fixar-lhes o 
grau de periculosidade. Além disso, no caso de omissão desse órgão, 
o sindicato de qualquer categoria profissional. e, portanto, o da cons
trução civil, pode requerer a "verificação judicial da periculosidade", 
que será ou não decretada pelo Juiz, de acordo com laudo pericial de 
autoridades em higiene e segurança do Trabalho vinculadas àquele 
Ministério. ' 

Desse somatório de causas, portanto, outro n1\o poderia ser o 
nosso parecer, senão, pela rejeiç1\o do projeto em exame. 

Sala das Comissões, em S de maio de 1977.- Jessé Freire, Presi
dente - Franco Montoro, Relator- Accloly Filho - Nelson Car· 
neiro - Ruy Carneiro - Ruy Santos - Lenoir Vargas - Osires 
Teixeira. 

PARECER N• 189, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n• 47, de 1977, que "outorga a regalia da prisão 
especial uos professores do ensino primlirio e do ensino médio", 

Relator: Senador Otto Lehmunn 

Vem uo nosso exame o Projeto de Lei do Senado no 47, de 1977, 
que renova u ipsis /itteris, os propósitos do Projeto n• 132, de 1976, 
também do Senado, cujo desfecho legislativo não foi feliz, já que 
rejeitado pelo Plenúrio desta Casa. 

Ambas as proposições, estendendo o direito à prisão especial 
uos professores do primi~rio c do mi:dio, pertencem à iniciativa do 
eminente Senador Vasconcelos Torres. 
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Apesar de rejeitado o primeiro Projeto, não cnconlrnmos, nas 
razões que o levaram ii rejeição, nenhum motivo procedente, de or· 
dcm jurídica ou constitucional, que nos induzisse a alterar u opinião 
então ex pendida. 

Em virtude de tal convicção, permitimo-nos reiterar o Parecer 
oferecido ao citado Projeto, usado nos seguintes termos:· 

"I - De iniciativa do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o 
presente projeto objctiva outorgar a regalia da prisão especial aos 
professores dos ensinos médio c primário na forma do disposto no 
arl. 295 do Código do Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei 
n• 3.689, de 1941. 

Referido preceito estabelece que "serão recolhidos a quartéis ou 
a prisiio especial, à disposição da autoridade competente, quando 
sujeitos a prisão antes de condenaçiio definitiva: 

l-Os Ministros de Estado. 
11 - Os governadores ou interventores de Estado, ou 

Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos 
secretários c chefes de polícia: 

lll -Os membros do Parlamento Nacional, do Canse· 
lho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas 
dos Estados: 

IV- Os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito": 
V - Os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de 

Bombeiros: 
VI- Os Magistrados: 
V!! -Os diplomados por qualquer das faculdades Supe· 

riores da República: 
Vlll- Os Ministros de Confissão Religiosa: 
IX- Os Ministros do Tribunal de Contas: 
X - Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a 

função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo 
de incapacidade para o exercício daquela função. 

A proposição, certo, pretende ampliar o elenco discriminado no 
rctrotranscrito dispositivo legal, a fim de que também os professores 
dos ensinos médio c primário sejam nele incluídos. 

Alega o ilustre autor do projeto que a providência se justifica 
não só porque as prisões não possuem condições de higiene e confor· 
to, senão, também, à vista da promiscuidade existente nas delegacias 
policiais, casa de detenção e cadeias públicas. 

11 - A prisão especial, é, em principio, instituto que fere o 
principio da isonomia. Com efeito, a se cumprir o mandamento 
Constitucional segundo o qual"todos são iguais perante a lei", seria 
impossível criar-se distinções no ,que diz respeito a regime prisional 
cm razão do posicionamento social do detido. 

No entanto, a ojeriza que todos nós, desde Carrara, temos pela 
imposição de prisão antes de condenação definitiva, que representa 
- segundo o mestre da Escola Clássica...,. verdadeiro cumprimento 
antecipado de uma pena que pode até: vir a não ser imposta, faz com 
que nossas consciéncias aceitem facilmente o privilégio da prisão 
especial concedido a pessoas de destaque da comunidade, que 
tenham de permanecer encarceradas durante o processo. 

De outro lado, não se pode ignorar as precárias condições em 
que so encontram nossos cstabelccimenlos penais. Ideal seria que 
nossos presídios tivessem acomodaçõ~:s compatíveis e que pudcss~m 
tranqUilamente abrigar qualquer pessoa, independentemente do 
exume de suus condições pessoais, 

Mas, infelizmente, esta nilo é a realidade c- malgrado os gran
des esforços que o Governo Federal vem desenvolvendo neste setor 
- pun:ce .. nos estar longe ainda o diu em que teremos um sistema 
penitenciário cm excelentes condições de funcionamento. 

lll- Diante desta triste realidade, surgiu u solução paliativa de 
se recolherem u qunrtéis ou ulus cspt:ciais, determinadas pcssous cujo 

encarceramento comum, untes· da condenação, urronlaria não 
somente a elas, mas a própria comunidade. 

O rol de benelicif1rios, que deveria se iimitar ao menor número 
possível de pessoas, foi aos poucos se alastrando, até englobar um 
número tal de favorecidos que não torna absurda a imaginação de 
que a tendência é a prisão dila especial vir a se tornar regra geral, 
sendo sua exccção a prisão comum. 

Assim é que na lista já longa contida no art .. 295 do Código de 
Processo Penal foram incluídas novas categorias. A Lei n• 2.860, de 
31 de agosto de 1956, estendeu o beneficio aos dirigentes de entida· 
des sindicais c para os empregados no exercício de representação 
profissional "ou no campo da administração sindical" (sic). Pela Lei 
n• 4. 760 de 23 de agosto de 1965, posteriormente modificada pela 
Lei n• 5.126, de 29 de setembro de 1966, foi incluído no citado art. 
295 o inciso XI que abrange "os delegados de policia e os guardas· 
civis dos Estados c Territórios, ali vos ou inativos". A Lei n• 5.606, 
de 9 de setembro de 1970, outorgou a "regalia" (síc) também aos ofi· 
ciuis da Marinha Mercante. 

O Projeto de Código de Processo Penal que ora se encontra cm 
tramitação nu Câmara dos Deputados (Projeto n• 633/75 do 
Executivo, publicado como "Suplemento A", do Diário do Congres
so Nacional, do dia 13 de junho de 1975) cm seu art. 199 - que 
versa tal matéria- amplia ainda mais o elenco de pessoas que se po· 
dem valer do benefício. Em seu inciso V, além dos oficiais das Forças 
Armadas, inclui também os oficiais das Policias Militares. O item 
XI, que incorpora o mandamento da Lei no 5.606/70, abriga tam· 
bi:m "Os pilotos de aeronaves mercantes nacionais". O item XII 
beneficia indistintamente os funcionários da polícia e os funcionários 
ou serventuários da justiça". O inciso XIII repete a Lei n• 2.860/56. 
Finalmente, o inciso XIV alarga ainda mais o privilégio para nele 
incluir também os jornalistas profissionais. 

IV - Do exposto verifica-se que nossa orientação legislativa 
pende para uma ampliação cada vez maior do beneficio da prisão 
especial, inspirada obviámcnte pelos fatores apontados aqui de iní· 
cio. 

Ressalvando embora nosso entendimento em princípio contrá· 
rio ao instituto, que se afigura ati: mesmo untidemocrâtico, somos 
forçados a nos curvar ante a corrente majoritária, mesmo porque ela 
vem lastreada em ponderáveis fundamentos. 

Diante desta tendência - que a esta altura seria impossível 
deter- niio vemos como excluir do favor legal a laboriosa e sofrida 
classe das professoras primárias. Estas heroínas que são as grandes 
responsáveis pela educação de base no Brasil, trabalhando muitas vc· 
zes só pelo ideal, são de longe merecedoras de qualquer liberalidade 
que a Lei venha a instituir. 

A aprovação deste Projeto, pela qual ora nos manifestamos, é 
uma maneira de o Poder Legislativo prestar homenagem a esta 
legião de batalhadoras, à qual o País tanto deve. 

V -Cabe aqui apenas um lembrete: na hipótese de vir realmen· 
te a ser aprovado o presente projeto, deve-se proceder- por questão 
de unidade legislativa- a alteração no texto do citado art, !99 do 
Projeto n• 633/75 da Câmara dos Deputados. 

Em face do exposto, e como não existem óbices quanto aos 
aspectos dn juridicidadc e constitucionalidade, somos, pelo acolhi· 
menta do Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1977. Quanto ao méri· 
to, somos pela sua aprovação c oferecemos a 

EMENDA N• 1-CCJ 

Ao urt. 1•: onde se diz "arl. 195 do Código de Processo 
Penal", diga-se "arl. 295 do Código do Processo Penal", 

Saiu das Comissões, li de maio de 1977. - Accloly Filho, 
Presidente, cm exercício - Oito Lehmann, Relator - Jtalívlo 
Coelho- Nelson Carneiro- Oslres Teixeira - Leite Choves - Hei· 
vídlo Nunes, vencido- Wilson Gonçalves- Dirceu Cardoso. 
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PARECERES N•s 190 E 191, DE 1977 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1974, que "ai· 

tern a leglslaçilo da Previdência Social, e dá outras provldên· 
cias". 

PARECER N• 190, DE 1977 
Da Comissão de Constltulçiio e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 

O Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1974, já foi detidamente 
examinado por esta Comissão e pelas Comissões de Legislação So
cial e de Finanças. 

Com pareceres unanimemonte favoráveis, deparou-se no Plcná· 
rio com as restrições da Liderança da Maioria, retornando, então, às 
Comissões, a requerimento da Liderança da Minoria. 

Pretende o Projeto, cm suma, o restabelecimento do antigo 
art. 58 da Lei Orgânica da Previdência Social, através de redução 
que assegure aos herdeiros civis o direito a importâncias não recebi
das em vida pelo segurado ou pensionista, relativas a prestações ven
cidas, caso não existam dependentes. 

O eminente Senador Ruy Santos, na condução da Bancada 
Majoritária, discordou em Plenário de tal proposição, sob o 
principal argumento doutrinário de que, na Previdência Social, deve 
persistir a orientação de que "não havendo dependente, não há paga
mentos a fazer". 

Quando relatamos pela primeira vez, nesta Comissão, o Projeto 
n• 4, de 1974, consideramos, entre outras razões então expendidas 
cm nosso Parecer: " 

"Não resta dúvida de que a proposição cm exame, além 
de resolver o problema da interpretação da lei prcvidcnciária, 
tornou-a consoante com o Sistema Jurídico Brasileiro, 
fazendo com que o patrimônio do segurado já falecido se 
transfira aos herdeiros - se os houver - revertendo ao 
Estado apenas nos casos extremos em que o de cujus não dei
xa herdeiros legais ou testamentários." 

De todo o debate travado nas várias Comissões, enfim, ficou 
esclarecido que a Previdência Social não depende das importâncias 
"não recebidas" (pelo segurado ou pensionista) para o custeio dos 
seus serviços, e que o pagamento de tais importâncias, conforme "as 
disposições legais que regulam a sucessão civil", vem a constituir-se 
apenas numa decorrência dos princípios assentados no Direito Bra· 
sileiro, Entre as normasjurldicas estabelecidas pura a Previdência So
cial, pois, suscitou-se um princípio que não se harmonizava com o 
nosso Código Civil, no capítulo da sucessão civil. 

Ocorre que, com o Decreto n• 77.077, ·de 24 de janeiro de 1976 
- posterior, portanto, aos debates em torno do Projeto -, ficou 
solucionado o problema, com o reconhecimento pleno de que a le
gislação prcvidenciária deve estar cm harmonia com os principias 
maiores do Direito Brasileiro. 

O citado Decreto, como é do nosso conhecimento, é o que expe
diu a Consolidação das Leis da Previdência Social, compreendendo 
as disposições da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960) c da respectiva legislação complementar, re· 
vistas, atualizadas e renumeradas. E, entre as suas disposições 
consolidadas, consta o seguinte dispositivo: 

"Art. III. A importância não recebida cm vida pelo se
gurado será pugu uos dependentes devidamente habilitados à 
pensão e, nu falta destes, aos sucessores nu forma da lei civil, 
independentemente de inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único. O disposto no final deste artigo vigora 
a contar de I' de julho de 1975." 

O Projeto de Lei do Senudo n• 4, de 1974, foi portanto integral
mente atendido no mencionado dispositivo do Decreto n• 77.077, de 
24 de janeiro do corrente uno. 

Isto posto, damos pela sua prejudiciulidude, opinando, em 
conseqUência, pelo seu arquivamento. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente - Heitor Dias, Relutar - Nelson Carneiro, vencido -
Leite Chaves, vencido- Helvídlo Nunes, vencido- ltalívio Coelho 
-José Sarney- Henrique de La Rocque- José Llndoso. 

PARECER N• 191, DE 1977 
Da Comissão de Legislnçiio Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

O nobre Senador Nelson Carneiro apresenta, ao Senado Fe
deral, o Projeto de Lei n• 4, de 1974, que "altera a legislação da 
Previdência Social", no que toca ao art. 58 da Lei Orgânica. Dá-lhe o 
autor da proposição a seguinte redução: 

"Art. 58. As importâncias não recebidas em vida pelo 
segurado ou pensionista, relativas a prestações vencidas, res
salvado o disposto no artigo 57, serão pagas aos dependentes 
inscritos ou habilitados à pensão, independentemente de 
autorização judicial, qualquer q uc seja seu valor e na propor
ção das respectivas cotas e, na falta de dependentes, essas 
importâncias ficarão subordinadas às disposições legais que 
regulam a sucessão civil." 

E justifica: 
"O critério de sucessão post morrem estabelecido pelo 

sistema geral da previdência social, de somente pagar as 
importâncias não recebidas cm vida pelo segurado, aos 
dependentes, deixa muito a desejar, sobretudo com a vigência 
da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, ao dispor, de modo 
lacõnico, que essas importâncias serão pagas "aos dependen
tes devidamente habilitados à percepção da pensão", Assim, 
quando a antiga lei previa a reversão dessas importâncias às 
instituições de previdência, a atual simplesmente silenciou a 
respeito. Neste caso, segundo cremos, o silêncio significa a 
mesma coisa, isto é, a reversão dessas importâncias à 
previdência social. 

Nesse particular, segundo nos parece, u Lei Orgânica da 
Previdência Social ê inconstitucional, pois vai de encontro ao 
direito de propriedade, assegurado pelo urtigo 153, § 22, da 
Constituição Federal. A Constituição assegura, realmente, o 
direito de propriedade, salvo caso de desapropriação, o que 
não é a hipótese." 

2. Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, mereceu 
este projeto parecer favorável, declarando o Relator Senador Heitor 
Dias: 

"Não resta dúvida de que a proposição cm exume, alêm 
de resolver o problema da interpretação da lei previdcnciúria, 
torna-a consoante com o Sistema Jurídico Brasileiro, fazendo 
com que o patrimônio do segurado já falecido se transfira aos 
herdeiros- se os houver- revertendo ao Estado apenas nos 
casos extremos cm que o de cujos não deixa herdeiros legais 
ou testamentários." 

Na Comissão de Legislação Social mereceu igualmente parecer 
favorúvcl, como na Comissão de Finanças. Finda a legislatura 
porém, o projeto foi arquivado e desarquivado a requerimento do 
autor. 

3, O projeto, contudo, após debates em plenário, retornou à 
Comissão de Constituição e Justiça, pura novo exame. E ali, sendo 
Relator ainda o nobre Senador Heitor Dias, concluiu pela sua 
prcjudicialidude. E diz: 

"Ocorre que, com o Decreto n• 77.077, de 24 de janeiro 
de 1976- posterior, portanto, uo debate em torno do Proje
to-, ficou solucionado o problema, com o reconhecimento 
pleno de que a legislação previdencii~ria deve estur em harmo
nia com os principias maiores do Direito Brasileiro. 
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O citado Decreto, como é de nosso conhecimento, i: o 
que expediu a Consolidação das Leis da Previdência Social, 
compreendendo as disposições da Lei Orgânica da Previdên· 
cia Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960) e da 
respectiva legislução complementar, revistas, atualizadas e 
rcnumcradas c, entre as suas disposições consolidadas, 
constu o seguinte dispositivo: 

"A rt. III - A importância não recebida em vida pelo 
segurado scril puga nos dependentes devidamente habilitados 
à ponsão e, na falta destes, aos sucessores na forma da lei 
civil, independentemente de inventário ou arrolamento. 

Paritgrafo único - O disposto no final deste artigo 
vigora acontar de I• de julho de 1975. 

O Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1974, foi portanto 
integralmente atendido no mencionado dispositivo do 
Decreto n• 77.077, de 24 de janeiro do corrente ano." 

O nosso parecer, também, é contrário, por já estar atendido o 
que se pretendia. 

Salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, cm li de maio de 1977. - Jessé Freire, 
Presidente- Ruy Santos, Relator - Accloly Filho - Nelson 
Carneiro- Lourlval Baptista - Ruy Carneiro- Osires Teixeira. 

PARECER N•l92, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 001, de 1977, que "inclui no conceito de ensi
no de I• grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei n• 5.691, 
de 11 de agosto de 1971, o ministrado a crianças de Idade Infe
rior a sete anos". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O ilustre Senador Otto Lehmann ofereceu ao exame desta Casa 
o primeiro projeto du presente Sessão Legislativa, que dispõe em seu 
art. 1•: 

··i:: inclLJido no conceito de ensino de j\1 grau, para os 
fins do disposto no art. 59 da Lei n• 5.692, de li de agosto de 
1971, o ministrado a crianças de idade inferior a 7 (sete) anos 
cm csc.:ol~1S maternais. jt1rJins c.h: infüncia, instituições equiva
lcnh:s," 

Questiona inicialmente o ilustre parlamentar paulista o texto do 
art. IS, parágrafo 3•, alínea f, da Carta Constitucional vigente, quan
do determina que os municípios estão sujeitos à intervenção federal 
quando não hajam aplicado, "no ensino primário, cm cada ano, de 
vinte por cento, pelo menos, da receita tributária" arrecadada. 

A Lei n• 5 .692, de li de agosto de 1971, que fixa "Diretrizes e 
Bases pura o ensino do J9 e 2Y graus, c dá outras providências", decla
ra cm seu urt. 17: 

"0 ensino de I' grau destina-se à formaçüo da criança e 
do pré·adolcsccntc variando em conteúdo e métodos segundo 
as fuccs de desenvolvimento dos alunos," 

Eesclmccc cm seu art. 18: 
··o ensino de I\' grau tcrú u duração de oito anos letivos 

c comprccndcrú anualmente, pelo menos 720 horas de utivi
dadcs." 

Vale reproduzir ainda o arl. 19 dn citada lei: 

''Para o ingresso no ensino de primeiro grau, deverá o 
;.duna tt!r u idildl! mínima de sete anos." 

Por seu turno, u Emenda Constitucional cm vigor, cm seu art. 
176, parúgral'o3\l, determina: 

"I\ lc~ishu.;i'w do ensino adoturú os scguinlcs principias c 
normas: 

I - ........................................... .. 

11- ....... : ................................... . 
III- O ensino primário i: obrigatório pura todos, dos se

te aos quatorze unos, c gratuito nos estabelecimentos ofi
ciais.'' 

A Lei n'' 5.692 parece haver desbordado do limite consti· 
tucional ao dispor no parágrafo único de seu urt. 19: 

"As normas de cada sistema disporão sobre a possibi
lidade de ingresso no ensino de primeiro grau de alunos com 
menos de sete anos." 

Assim, aparentemente não seriam sinônimas a expressão .. ensi
no primário", usada pela Emenda Constitucional, e .. ensino de pri
meiro grau". de que se vale a Lei de Diretrizes e Bases. 

De qualquer sorte, os municípios só estão obrigados a prestar, 
soh pr.:na de intervr.:nçào fcdr.:nll. "ensino primário" aos alunos de 
sete a quatorze unos. 

O Projeto vai além da Lei. E inclui, no primeiro grau, "o ensino 
ministrado a crianças de idade inferior a 7 (sete) anos em escolas 
maternais, jardins de infância e instituições equivalentes". 

Estende, assim, disposições do ensino primário, que i: obrigató· 
rio, ao ensino pré-primário, ainda facultativo. 

~ certo que, nesse passo, não está sozinho o nobre autor da 
proposição. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra, do ABC de Silo Paulo, ao associar-se à iniciativa, deu conta 
dos resultados de seu grupo de Trabalho, que, em 1974, se debruçara 
sobre o assunto. E no mesmo sentido i: o pronunciamento da Prefei
tura Municipal de Taquaritinga. 

A Carta Constitucional, em seu art. 125, parágrafo I•, dispõe: 

"0 Estado ministrará e difundirá o ensino em todos os 
graus." 

Assim, i: dever do Estado ministrar e difundir o ensino também 
antes do primário, no pré-primário. 

A obrigatoriedade e a gratuidade do "ensino primário" surgi· 
ram, com a Constituiçfio de 1946. Antes, a Cartn de 1937, preferira 
estatuir, em seu art. 130, que "o ensino primário é obrigatório c gra
tuito. A gratuidude não exclui, porém, o dever de solidariedade dos 
menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrí
cula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não pu
deram ale~:wr escassez dr.: rr.:cursos, uma contribuição módica e 
mensal pura a caixa escolar". A Constituição de 1946 "enxugou" o 
texto: 

"Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes 
princípios: 

I -O ensino primário i: obrigatório e só será dado na 
línguu nacional; 

11 - O ensino primário oficial i: gratuito para todos; o 
ensino olicial ulterior ao primúrio s~·lo-ú pura quantos pro
varem falta ou insuficit:ncia de recursos." 

Foi a Constituição de 1967 que, em seu art. 168, fixou os limites 
mínimo e· máximo da gratuidade do ensino: 

"I - O ensino público somente será ministrado na lin· 
guu nucionul. 

11 - O ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório 
para todos c gratuito nos cstubclccimcntos primários 
oficiais." 

A Carta Constitucional de 1969 é mais cxplícitu. Ensino 
primí1rio é aquele ministrudo u alunos de sete a quatorze unos (urt. 
176, P•. n•s I c 11). 

Incluir ussim no conceito de ensino de 111 grau o ensino pri:
primúrio, destinl.ldo u menores de sete unos, através du grutuidude de 
escolas muternuis, jardins de inftmcia c instituições equivuh:ntes, 
scriu contrurinr de alguma forma o texto constitucional cm vigor, 
além de somente se tornar elicientc se se pudesse estender uo pré
prim{lrio sunçào que u Constiluiçào reserva para os municfpios que 
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nilo destinarem vinte por cento de sua renda tributária para o primá
rio. E, como se viu, não se poderia. 

Compreendo, c aplaudo, as preocupações do ilustre autor do 
Projeto cm exame. Nada impede que as municipalidades, que para 
tal dispuserem de recursos, criem e mantenham, gratuitamente, esco
las maternais, jardins de infância e cursos pró-primário. Bom seria 
que dadas lograssem instalá-los, sem prejulzo dos vinte por cento 
destinados ao ensino primário. Compeli-las a fazê-lo i: que se me 
afigura demasiado, tanto sabemos da deficiência alarmante do ensi
no primário em muitos pontos do território nacional, para não dizer 
cm todos. Não somente faltam escolas, mas quando não escasseiam 
professores, são muitos deles tão mal remunerados que ou desertam 
da carreira, ou buscam, através de requisições, regime menos 
desgastante para suas atividades. Para isso muito contribuiu, o 
desapreço pela dedicação das professoras primárias, que ainda não 
conseguiram reconquistar o direito de aposentadoria aos vinte e cin
co anos de cátedra. Tudo isso, c a subnutrição, e a necessidade de ga
nhar cedo a vida, para de qualquer forma aliviar a famflia dos encar
gos de constantes e sempre maiores aumentos, acabam por afastar da 
escola pririlária, entre cem que se matriculam na primeira série, seten
ta que não chegam à quarta. 

Houvéssemos resolvido o problema do ensino primário, nada te
ríamos de opor, no mérito, à proposição, tanto todos sabemos que a 
moderna pedagogia e a experiência de cada qual de nós aconselham 
a quê a criança (cm especial a que vive reclusa nos apartamentos das 
cidades) cedo se integre num ambiente de solidariedade, onde convi
verá com criaturas da mesma idade, c onde, brincando aparentemen
te mais que estudando, acaba por chegar ao ensino primário sem as 
oposições e as resistências que marcam, tanta vez, o ingresso nas es
colas de primeiro grau. 

Após essa digressão, urge concluir. Desde que ingressei no 
Congresso. Nacional me afirmei contrário ao rigor com que o 
Legislativo declara inconstitucional um projeto, com uma severidade 
ainda maior do que os tribunais ao apreciar a lei. E invocava a lição 
sempre oportuna de Carlos Maximiliano: 

"Cumpre ao legislador c ao juiz, cm vez da ânsia de 
revelar inconstitucionalidades, mostrar solicitude no sentido 
de enquadrar na letra do texto antigo o instituto moderno." 

E, mais adiante: 

"A Constituição é a égide da paz, a garantia da ordem, 
sem a qual não há progresso nem liberdade. Forçoso se lhe 
torna acompanhar a evolução, adaptar-se às circunstâncias 
imprevistas, vitoriosa cm todas as Vicissitudes, por~m quanto 
possível inalterada na forma." 
(Hermenêutica e Aplica cão do Direito, pág. 368) 

Com melhores argumentos e maior autoridade, assisti, nesta 
Comissão, defender ponto de vista semelhante o eminente Senador 
Gustavo Capancma, que tanto engrandece a vida pública brasileira 
com sua presença. E este órgilo tem buscado os caminhos para, 
dando nexibilidadc à letra constitucional, alargar o ümbito da 
atividadc legislativa, tão duramente cerceada pelo estatuto 
constitucional em vigor. 

Coerente com essa orientação, não concluo pela inconstitu
ciollalidade do Projeto n• I, de 1977, tanto mais quando vigora, desde 
1971, nu Lei de Diretrizes e Bases, a possibilidade de menor de sete 
anos ingressar no ensino de I• grau (Lei n• 5.692, art. 19, ~ i'). E 
invoco, ainda em favor, o texto do urt. 125, ~ I'· da Curta Constitu
cional, que não exclui, antes obriga o Estudou ministrar e difundir o 
ensino em todos os graus. A proposição urrontu, porém, um conceito 
cstrutificado em nossa lcgisluçào. A de que o ensino de IY grau é o 
prim{lrio. Incluir ncle o pré-prim{lrio, u começar pelas escolas ma ter
nu is, se me afigura it!iurfdico. E, se tal disposição nào se tornasse inó
cua por rultu de sanção quanto no seu descumprimento, ucaburiu por 
desviur os parcos recursos que os municlpios destinam pltru o ensino 

primário, esse sim obrigatório e gratuito, na repetição dos textos 
constitucionais. 

A idéia é generosa c prosperar(! um dia, quando vcncuJas as 
a tua is dificuldades que marcam o ensino primário. Há que continuar 
lutando por ela, com denodo c perseverança. Os cursos pré-primá
rios, como tal, devem, c certamente terão, o amparo do Estado. Eles 
são um bem, numa sociedade talada pela imcompreensào c pela 
competição. Criam um ambiente de entendimento e harmonia, que 
se rcnetirá nos cursos seguintes. No momento a ralta c a evasão da 
escola primária justificam a existência do MOBRAL, para maiores 
de 14 unos. Distribuir a tão pouco que existe não me parece a melhor 
política. 

Por isso mesmo, entre as conclusões aprovadas pelo I Congresso 
de Educação Pré-Escolar, promovido pela Liga do Professorado 
Católico, cm Silo Paulo, em agosto de 1974, figura a "necessidade de 
recursos financeiros para a Educação Pré-E~eolar", distintos dos de!· 
ti nados ao ensino primário. 

Meu voto, pois, é pela inj11ridicidade do Projeto. 
Sala das Comissões, em li de maio de 1977. - Accloly Filho, 

Presidente cm exercício- Nelson Carneiro, Relator- Leite Chaves 
- Dirceu Cardoso, vencido - ltalívío Coelho, vencido - Hehídlo 
Nunes- Ott.o Lehmann, vencido de acordo com voto em separado -
Heitor Dias. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR OTTO 
LEHMANN: 

O voto pela injuridicidade do Projeto, de autoria do nobre 
Senador Nelson Carneiro, embasa-se, fundamentalmente: 

a) na obrigatoriedade do ensino primário c não obrigatoriedade 
do ensino pré-primário; 

b) na ineficácia do dispositivo por inexistência de sanção aos 
Municipios que não o atendam: 

c) na existência de um conceito estratilicado em nossa le
gislação, qual seja, que o ensino de I• grau é o primário c não o pré· 
primário~ c 

d) na necessidade de ser, em primeiro lugar, solucionado o pro·· 
h lema do ensino primário para depois se pensar no pré-primário. 

Entretanto, é oportuno, com a devida. vênia, observar o seguinte: 
I) Como preliminar, convém estabeleçamos o que vem a ser en

sino primário, expressão usada pela Constituição, cm repetições às 
antt:riores. 

Até o advento da Lei n' 5.692, de li de agosto de 1971, que 
li"'ou as diretrizcs e bases para o ensino de 111 e 29 graus, o sistema de 
educação era dividido em quatro núcleos: o primário, o secundário, 
o colegial e o superior. Era, até a ocasião, o então chamado "jardim 
de infimcia" uma espécie de "creche", não estando englobado no 
sistema de ensino, não havendo sequer sido contemplado pela le· 
gislução. 

2) Diante disso, tendo sido estabelecida como meta prioritária 
pelas diretrizes da política nacional a diminuição, visando u ex
tinção, do analfabetismo, indubitavelmente esta é a razão de haver 
sido amparada, de muneira especial, a educação ministrada na rede 
de ensino primário, tornando obrigatória a uplicaçào, por parte dos 
Municípios, de 20% da receita tributária, incluída em tal expressão o 
Fundo de Participação, no referido ensino. 

3) Oru, havendo sido a Constituição promulgada em 1969, evi· 
dentemente só poderia contemplar o que, à época, existia, ou seju, n 
divisão do sistema de ensino nos níveis mencionados no itt:m I. 

4) Em 1971, no entanto, com o advento du Lei de Diretrizes e 
Bases, modificado ficou o sistemu de ensino, c, inexistindo o "ensino 
primltrio" mencionado em dispositivo constitucional, a eficáciu do 
mesmo tornou-st: pendente da cxata conceituuçào do que, dentro do 
novo sistema de ensino, est{i englobudo dentro nu expressão "ensino 
primltrio". 

5) ~ de pleno conhecimento dos ilustres senadores, certamente, 
que toda "ez em que n lei, no cuso n Constituição, utiliza-se de ex· 
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pressão que abriga conceito de significado não unfvoco, não 
teorético, (no dizer de Afonso Rodrigues Queirós}, aberto está o 
campo da discricionaricdnde, campo este que, dentro no limite de 
abrangência do conceito, está a Constituição, implicitamente, no 
caso, cncnmpando como seu o significado emprestado no conceito 
pelo legislador. . .. 

6) Por tal motivo, ao que nos parece, da mesma maneira porque 
a Lei de Diretrizcs e Bases houve por bem· entender que "ensino pri· 
múrio", expressão utilizada pela Constituição, passa a encnmpar o 
conceito atingido pela expressão "ensino de primeiro grau", nada • 
obsta, logicamente, que outra significação seja emprestada por lei. 

7) Mais ainda: se a Lei de Diretrizes e Bases entendeu ·que 
"ensino primário" é o que, ao tempo da promulgação da Constitui
ção, era uensino primário" c também o "ensino secundário'\ esque
cendo parte do sistema de ensino no primeiro grau (vide § 2• do 
artigo 19, inserto, ni!o sem motivo, no Capítulo li- Do Ensino de I• 
grau), .. a fortiori''. se nos afigura, há que se concluir que o ensino, 
visto que atualmcntc o antigo "pré-primário" está contemplado 
como integrante do sistema de ensino, este sim, forçosamente,• deve 
estar englobado dentro nos limites do conceito de "ensino' pri
mário". O que é de estranhar é que, enquanto foi tranqUilamente 
aceita a inclusão das 5•, 6•, 7• e 8• séries na expressão que somente 
significava o que as antecedia, ser uma injuridicidadc vista agora. 

8) A legislação, como se sabe, não estratifica conceitos, mas, ao 
contrário, existe com o fito de amoldá-los às necessidades da conjun
tura social. O legislador a tua "sic et nunc", não devendo aceitar 
como dogma a legislação que antecedeu uma em proposta, pois, se o 
legislador não permitisse, cm nome de uma estratificação de con
ceitos, que outra significação viessem a possuir os mesmos, estaria 
deixando de cumprir sua missão, passando o Direito a ser, não um 
sistema dinâmico, mas um estático repertório de conceitos de signifi· 
cnção imutável. 

9) Não visa o projeto, além do mais, tornar obrigatória a edu· 
cação ministrada cm escolas maternais e equivalentes, mas. tão· 
somente, facultar que dela usufruam pessoas menos favorecidas. Em tal 
sentido, já se manifestaram, segundo reportagem publicada cm O 
Estada, de IS de abril de 1977, o Conselho Estadual de Educação
CEE, c o Conselho Federal de Educação - CFE, cujo presidente 
lembrou, quando da aprovação do parecer do Conselheiro Paulo 
Nathanacl, favorável à utilização de recursos destinados ao I' grau 
em programas de educação pré-escolar, que o Tribunal de Contas de· 
cidiu "Não constituir ilegalidade o uso dos recursos que integram os 
20% da Receita Municipal para programas de educação pré-escolar" 
(vide Parecer n• 1.038/77 do Conselho Federal de Educação). 

lO} Relativamente à sanção aos Municipios que não aplicassem 
os 20% no ensino primário, ou ensino de 1• grau, englobando-se cm 
tal expressão o ministrado em escolas maternais, jardins de infância e 
instituições equivalentes, desde que tais instituições existam e 
esteja sendo amparado o restante do I• grau, parece-nos que a pró
pria Constituição é que informa qual a sanção. 

II) Finalmente, quanto ao problema de ser solucionado untes o 
problema do "primário" para depois se passar a tentar solucionar o 
do "pré-primário", não há necessidade de socorrermo-nos de 
qualquer ensinamento jurfdico. e axioma lógico, amplamente em
pregado na engenharia. Se o' alicerce não é sólido, o normal é que 
venha a ruir a estrutura que sobre ele se assenta. 

Sendo, portanto, o projeto em questão, constitucional, segundo 
o voto do próprio Senador Nelson Carneiro c legal, consoante todas 
as manifestações u respeito, quer de Congressos, quer do Conselho 
Estadual de Educação, quer do Conselho Federal de Educaçuo, não 
nos parece, com a devida vênia do ilustre Senador Rçlator, possa o 
mesmo ser considerado injurfdico.- Otto Lehmonn. 

PARECERES N•s 193, 194 E 195, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 152, de 1974, que 
"restabelece a grana tradicional no nome das cidades tom· 
badas pelo Patrlmônlo Histórico". 

PARECER No_l93, DE 1977 
Do Comissão de Constituição e Justiça 

Relutar: Senador Dirceu Cardoso 

O projeto em exame, de iniciativa do Senhor Senador Vascon· 
celas Torres, manda incluir entre os artigos 20 e 21 do Decreto-lei n• 
25, de 30 de novembro de 1937, dispositivo que objetiva: 

a) determinar que os nomes das casas, igrejas e monumentos 
isolados, de qualquer espécie, tombados no Patrimônio Histórico c 
Artistico Nacional, deverão manter a forma ortográfica usada antes 
da Convenção Ortográfica Brasil-Portugal, o mesmo aplicando-se 
aos nomes de vilas e cidades consideradas "Monumento Nacional"; 

b) atribuir à Fundação IBGE a tarefa de propor e coordenar 
medidas no sentido do restabelecimento da grafia tradicional (o grifo 
é nosso) nos casos previstos; 

c) estabelecer um prazo dentro do qual essas medidas devem ser 
postas em execução. 

Os argumentos usados pelo autor, com algumas pequenas varia
ções, são os mesmos postos em defesa do Projeto de Lei do Senado n• 
25, de 1972, sobre o qual esta Comissão assim se manifestou: 

"O Projeto, como vimos, tem o objctivo precípuo de resta· 
belecer a grafia tradicional no nome da cidade de Parati. 
Trata, assim. de aspecto isolado de um problema que por si 
só nos parece sem o relevo que lhe atribuía condições de Lei." 

Concluindo: 

"Não obstante, o projeto é perfeitamente jurídico c cons· 
titucional, daí por que, considerando apenas desse ponto de 
vista, nada hú, segundo entendemos, que o obstaculize." 

O Projeto n• 152, de 1974, abriga os mesmos propósitos do Citado 
Projeto n• 25/72. muito embora, no caso presente, se tenha pretendido 
diluir o problema de "Parati" num conjunto de problemas pretensa
mente maiores, dando-se assim, à proposição, um relevo que certa· 
mente nUa tem. 

Todavia, como em se tratando de mérito é a Comissão de Educa
ção e Cultura que compete opinar, entendemos que, no âmbito da nossa 
especifica atribuição, e visto apenas a suajuridicidade e constitucionali
dade, o projeto deve ter tramitação normal, nos termos da seguinte 

EMENDA N• I·CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Restabelece o grana tradicional no nome das cidades tom· 
badas pelo Patrlmônio Histórico. 

Art. I• As casas, igrejas c monumentos isolados, de qualquer 
espécie, tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
terão os resp.ectivos nomes expressos na mesmu formu ortográfica 
em que eram escritos untes de 18 de janeiro de 1944, quando foi pro· 
mulgada a vigente Conv<;:'çito Ortográfica Brasil-Portugal. 

Parágrafo único. Aplica-se à presente disposição, também, nos 
nomes das vilas c cidades que têm no seu perímetro grande número 
de bens tombados c sào, por isso, consideradas "monumento nacio· 
nul ... 

t\rt. 2' f: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(Funduçt1o IBGE) incumbido de propor c coordenar as medidas que 
se fizerem ncccssúrias para o rcstabdccimcnto da grafia trudicionul 
das vilas c cidudcs que se !.!nquadram na cutcgoriu referida no purá .. 
grafo único do urtigo anterior. 

Par(tgrafo único. O IBGE atcndcrú à disposiçilo deste urtigo, 
utrnvés de iniciativas que julgar cublvcis, u serem tomudus no prazo 
múximo de 90 (novcnl:l) dias, dentro du csfcru de compctênciu que 
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lhe é delimitada na legislação especír.ca que disciplina seu funciona
mento. 

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições contrárias. 

Sala das Comissões, cm 5 de novembro de 1975. - Accloly 
Filho, Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - José Sarney -
Nelson Carneiro -José Llndoso- ltalfvlo Coelho - He!Yídlo Nunes 
-LelteCha .. s. 

PARECER N• 194, DE 1977 
Da Comlssio de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Joio Calmon 

De autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres, a presente 
proposição objetiva tornar obrigatória a grafia dos bens tombados 
pelo Património Histórico e Artístico Nacional, na forma que ti
nham antes do advento, a 18 de janeiro de 1944, da Ortografia consa
grada pela Convenção Ortográfica Brasil-Portugal. 

A mesma disposição é estendida "aos nomes das vilas e cidades 
que tenham no seu perímetro grande número de bens tombados e 
que sejam, por isso, consideradas .. monumento nacional". 

Para disciplinar essas providências, o projeto confere ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica (Fundação IBGE) a 
incumbência "de propor c coordenar as medidas que se fizerem 
necessárias, para o restabelecimento da grafia tradicional das vilas e 
cidades que se enquadram na categoria" de umonumcnto nacional". 

Ao mesmo IBGE incumbe dar cumprimento a essas providên
cias "através de iniciativas que julgar cabíveis, a serem tomadas no 
prazo mãximo de 90 dias, dentro da esfera de competência que lhe é 
delimitada na legislação especifica que disciplina seu funciona
mento", 

Depois de focalizar o exemplo da histórica cidade de Parati, 
vitima do que qualificou de "golpe" perpetrado contra "uma das 
mais caras tradições" do povo fluminense, o ilustre autor do projeto 
afirma encontrar na obediência ao próprio Decreto n• 14.533, que 
dispõe sobre a citada Convenção, forte apoio para a manutenção da 
grafia original daquela artística cidade, bem assim de outros topó
nimos referentes aos demais monumentos históricos c artísticos. t: 
que, de conformidade com o que se lê na parte introdutória do Voca
bulário Ortográfico Oficial, "Os topônimos de tradição histórica 
secular não sofrem alteração alguma na sua grafia, quanda jã esteja 
consagrado pelo consenso diuturno dos brasileiros, devendo servir 
de exemplo o topónimo "Bahia", que conscrvarã esta forma quando 
se aplicar cm referência ao Estado e à cidade que tem esse nome". 

A cidade de Parati, como muitas outras, porém, não obstante 
possuir uma tradição histórica c artlstica multissccular, teve sua gra
fia alterada, passando a ser escrita com I. 

Recomendação semelhante foi feita pelo IBGE, em 1965, na 
"Introdução do volume "Divisão Territorial do Brasil", quando 
observa: "Com relação à grafia dos topónimos foi respeitada, como 
nos.volumcs anteriores, a lcgislaçi!o própria municipal ou estadual, 
nilo sendo levadas em conta, de acordo com critério jãfirmado pelo 
CNE, as alterações em muitos casos introduzidas pelos lexicógrafos, 
com objetivos de racionalização ortográfica", 

"Estranhamente, nesse mesmo volume, como afirma o ilustre 
autor da proposição em exame, deixou-se de cumprir a disposição 
legal respectiva, no que diz respeito ao nome da cidade do extremo 
sul fluminense, que ali aparece como Parati." C~m o objctivo, pois, 
de dirimir para o futuro quaisquer dúvidas acerca da correta grafia 
dos topônimos de tr:(dição histórica, o eminente Senador fluminense 
propós o presente projeto, que, no nosso entendimento, merece total 
acolhida, pela sua oportunidade, conveniência e mesmo necessidade. 

Jã recebeu ele parecer favorável da douta Comissão de Cons
tituição c Justiça, que lhe ofereceu emenda substitutiva, com o 
objctivo apenas de melhor ajustá-lo à técnica legislativa. 

Ressente-se ele, porém, no nosso. entender, de algumas 
impropriedades e da convcniênda de conformar suas disposições às 

normas do Regimento Interno do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, recentemente aprovado pela Portaria n• 230, 
de 26 de março do corrente ano, baixada pelo Senhor Ministro de Es
tado da Educação e Cultura .. 

A matéria não chega a constituir inovação legislativa. 
Em São Luis do Maranhão, a Prefeitura Municipal, em virtude 

de determinação de lei votada pela Câmara de Vereadores, mandou 
recolar os nomes tradicionais nas ruas situadas na sua área tombada. 

O !PHAN tem a catalogação e o tombamento sistemúticos de 
mais de três milhar~s de bens considerados de valor histórico, artís
tico, arqueológico ou paisagístico. 

Nem todos esses bens, porém, estilo vinculados ao !BGE, caben
do a este órgão as providências previstas no projeto, apenas no tocan
te às cidades e vilas. 

Muitos documentos tombados, como o Frontisplcio da Capela 
de São José c o antigo Portão da Fortaleza da !lha das Cobras, estilo 
sob os cuidados do Ministério da Marinha. Vários fortes são bens 
históricos e estão sob a custódia do Ministério do Exército. 

O trecho da Estrada de Ferro Mauá, que se encontra tombado 
pelo IPHAN, recebe a necessária vigilância do Ministério dos Trans
portes. 

Os monumentos isolados, logradouros públicos c vários outros 
bens artísticos c históricos estão sob o controle do !PHAN. 

Algumas ~stações de hidroaviõcs recebem os devidos cuidados 
do Ministério da Aeronáutica. 

Do exposto se conclui que o art. 2• e seu parágrafo único 
precisam ser, também, emendados. 

Somos, pois, pela aprovação do projeto, nos termos da seguinte 

EMENDA N• 2-CEC 
(SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre a Krana dos nomes dos bens tombados pelo 
Instituto do Patrlmônlo Histórico e Artístico Nacional 
(IP.HAN). 

Art. I• As cidades, monumentos, obras, documentos e demais 
bens de valor histórico, artistico c arqueológico existentes no Pais, 
tombados pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Na
cional - IPHAN -, serão sempre inscritos na sua forma gráfica 
histórica ou tradicional. 

Parágrafo único. Os bens de que trata este artigo, cujos nomes 
tenham sido alterados por força do Decreto n• 14.533, de 18 de ja
neiro de 1944, terão sua grafia original ou tradicional restabelecida 
pelos órgãos aos quais estiverem vinculados. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 1976. - Henrique de La 

Rocque, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Joio 
Calmon, Relator - Eveláslo VIeira - Paulo Brossard - HelYidlo 
Nunes- Gust .. o Capanema. 

PARECER N• 195, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

Em virtude da emenda substitutiva da Comissão de Educação e 
Cultura - CEC no 2 - volta ao nosso exame o Projeto de lei do 
Senado n• 152/74, que "restabelece a grafia tradicional no nome das 
cidades tombadas pelo Patrimônio Histórico". 

2. Como rnzilo fundamental para a Emenda proposta, aduz-se 
o fato de que nem todos os bens tombados estão sob a responsa
bilidade do IBGE, havendo, por exemplo, os que estilo sob os cuida
dos do Ministério da Murinhu, ou do Ministério do Exército, ou do 
Ministério dos Transportes. 

3. A Emenda reduz o projeto u, apenas, um urtigo, com o 
purúgrufo único, substantivamente. 

R~zu o urt. )v: .. As cidades, monumentos, obras, documentos c 
demais bens de valor histórico, artístico c arqueológico existentes no 
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Pais, tombados pelo Património Histórico e Artístico Nacional -
IPfiAN -, seruo sempre inscritos nu sua forma gráfica histórica ou 
tradicional". 

E o paritgrafo único: "Os bens de que trata este urtigo, cujos 
nomes tenham sido alterados por força do Decreto n• 14.533, de 18 
de janeiro de 1944,terào sua grafia original ou tradicional estabeleci· 
da pelos órgãos aos quais estiverem vinculados." 

4. A exemplo do Projeto, sobre cuja constitucionalidade e 
juridicidadejá se pronunciara esta Comissão, também a Emenda n• 2 
- CEC, nada apresenta de vulnerável sob tais aspectos. 

5. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade c 
juridicidade da Emenda n• 2- CEC. (Substitutivo) 

Sala das Comissões, em 11 de maio de 1977. - Accloly Fllho, 
Presidente em exercício - Dirceu Cardoso, Relator - Oito 
Lehmann- Helvfdlo Nunes- ltalívlo Coelho- Heitor Dias- Leite 
Chaves- Nelson Carneiro. 

PARECER N• 196, DE 1977 

Oa Comlssiio de Constltulçio e Justiça, ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 33, de 1976 (n• 268-C, de 1975, na orlsem) que 
"altera a redaçào do artigo lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho 
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Polftlcos" 

Relator: Senador Wllson Gonçalves 
O Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que ora i: 

submetido ao exame desta Comissão, objetiva, com a alteração do 
artigo lO da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, eliminar do texto do 
artigo a expressão "e no Estado da Guanabara", em virtude da fusão 
da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. 

A proposição já fora relatada pelo eminente Senador Josí: 
Lindoso, mas, por força do recesso parlamentar iniciado a 06 de 
dezembro do uno passado, não chegou a ser apreciada pela Cernis
suo de Constituiçuo e Justiça. 

No trabalho que então elaborou, o Senador José Lindoso deu 
pela constitucionalidade c juridicidade do Projeto, mas lhe impôs 
necessária emenda de redaçào,já que a Lei n• 5.682, cujo artigo lO se 
pretende modificur, é de 21 de julho de 1971, e não de 20 de julho, 
conforme se registrou no original que a Câmara dos Deputados 
encaminhou a esta Casa. 

Nossa opinião reafirma a expendida no referido Parecer. 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto, sob o 

ângulo que nesta Comissão cabe opinar, com a seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 

Art. I • onde se diz: "20 de julho de 1971" diga-se "21 de julho de 
1971". 

Sala das Comissões, cm 11 de maio de 1977. - Accloly Fllho, 
<Presidente em exercício - Wllson Gonçalves, Relator - Nelson 
Carneiro - Leite Chaves - Helvídlo Nunes - Dirceu Cardoso -
Osires Teixeira- Heitor Dias -ltalhlo Coelho. 

PARECER N• 197, DEI977 

Da Comissão de Conslltulçào e Justiça, sobre o Oficio 
"S" 3, de 1977 (Oficio n• 3/77 - P/MC, de 24-3-77, na 
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
cncumlnhundo ao Senado Federal, cópias da petição Inicial, 
dus notus tuqulgrúficas c do Acôrdilo proferido pelo STF nos 
untos du Representação no 931, do Estado de Silo Paulo, o qual 
declurou a lneonstltuolonalldade do urt. 8•, das Disposições 
Transitórias da Lei Complementar no 112, de IS de outubro de 
1974, dnquele Estado, 

Relator: Scnudor Otto Lchmann 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o 

Oficio "S" J. de 1977 (0\'ício n• 3/77-P/MC, nu origem) e pura os 
fins previstos no artigo 42, Vil, da Constituição, submete il 
considcraç1lo desta Casa do Congresso Nucionul, cópia do Acórdão 

proferido nos autos da Representação n' 931, do Estado de São 
Pau \o, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 8• das Disposi
ções Transitórias da Lei Complementar n' 112, de 15 de outubro de 
1974, do Estado de Suo Paulo. 

Examinando-se a matéria, verifica-se, originalmente, que a 
Procuradoria Geral da República, atendendo solicitação do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, formulou representação sobre 
a inconstitucionalidade do mencionado art. 8•, das Disposições 
Transitórias da Lei Complementar n• 112, cujo texto é o seguinte: 

"Art. 8• Nas vagas existentes em 31 de dezembro de 
\968, inclusive as decorrentes de promoções com efeito 
rctroativo, serão obrigatoriamente aproveitados, nos cargos 
do padrão inicial da classe de Agente Fiscal de Rendas, os 
candidatos aprovados no último concurso público pura tal 
fim realizado pelo Departamento Estadual de Administra
ção, dispensado, neste caso, a exigéncia do parágrafo único 
do artigo 15 desta lei." 

Em defesa de sua solicitação, o Governador Paulista sustenta a 
inconstitucionalidade do referido dispositivo, na medida em que há 
interferência na órbita exclusiva do Poder Executivo, no tocante à 
competência para prover cargos públicos e, igualmente. infrigir o princí· 
pio da iniciativa ímpar do processo legislativo. 

No tocante ao primeiro desses aspectos, verificamos que a 
Constituição Estadual está rigorosamente ajustada ao parâmetro 
estabelecido no artigo 57. inciso V, da Carta Magna Federal, ao 
dispor: 

Art. 22. 1:: da competência exclusiva do Governador a 
iniciativa das leis que: 

III - disponham sobre servidores públicos do Estado, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria, reforma e transferência de integrantes da Polí
cia Militar para a inatividade. 

Inquestionável a inconstitucionalidade, unte a manifesta coli
dência com a natureza de exclusividade governamental de iniciar as 
leis que versem sobre a espécie de que trata o mandamento constitu
cional referido, além de configurar aumento de despesa, -vedado 
também pela Lei Maior. 

Constata-se, outrossim, que a Suprema Corte, acolhendo os 
argumentos governamentais, enfatiza a violação da privaticidade 
reservada ao Podtr Executivo, pura iniciar, mcdinntc projeto, o 
processo legislativo, nos casos em tela. Aduz ainda, que além de lesar 
o preceito contido no artigo 22 da Carta Estadual, o dispositivo viola 
o artigo 13, 11\, da Constituição Federal, determinando esse inciso 
que os Estados têm como balizamento do "processo legislativo" as 
normas estabelecidas na Carta Federal, tudo nu conformidade dos 
princípios fundamentais preconizados pelo artigo 200, da Emenda 
Constitucional n• I, de 1969. 

Em longo e brilhante voto, o relator da Representação, Minis
tro Bilac Pinto, salienta que, no dispositivo impugnudo, o legislador 
estadual determinou o aproveitamento, nos cargos do padrão inicial 
da classe de Agente Fiscal de Rendas, vagos em 31 de dezembro de 
\968, dos cundidutos uprovados no último concurso público, chegan
do 1\ conclusilo de que ele é apenas formalmente legislativo. pois o que 
nele se contém é um ato materialmellte administratiwJ típico. 

Frisa, também, que a competência constitucional du Assembléia 
Legislativa n1lo pode ultrapussar a elaboraçilo de regras geruis e 
ubstrutns. Exceto nos casos específicos, uutorizudos nu própria 
Constituição, o Poder Legislativo nilo pode emitir atas materiul
mcntc administrutivos, cm ror ma de lei, sob pena de invadir u privati
cidude conferidu ao Poder Executivo. 
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Conclui anrmando que o ato administrativo emitido em forma 
de lei, sem que o órgão legislativo esteja autorizado a praticll-lo, por 
norma válida de competência, é nulo c materialmente inconstituci
onal. Citando Lúcio Bittencourt, assevera que a norma do art. 119, 
letra L, da Constituição, ao dispor sobre a competência do Supremo 
Tribunal Federal para processar e julgar a representação do 
Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade da lei, 
não dt:rtingue entre a inconstitucionalidade formal e a decorrente de 
incompetência do Poder Legislativo, porque nos países do tipo 
constitucional americano, os poderes do Parlamento cedem à supre
macia da Carta Magna. 

Numerosos e idênticos casos têm tramitado por esta Comissão, 
onde a tônica de violação constitucional i: caracterizada por intromis
são da área de exclusiva competência do Poder Executivo. 

Vale consignar que, apesar de terem os Ministros acordado 
unanimente, julgando a procedência da representação e declarado a 
inconstitucionalidade, um notável voto, o do Ministro Xavier de 
Albuquerque, merece especial referência. Com efeito, sua excelência 
manifestou a sua dúvida, não quanto à procedência do voto do 
relator, mas quanto à compatibilidade entre ele e o processo especial 
da representação de inconstitucionalidade,"- Parece-me que essa 
ação, sempre intentada c decida in abstracto, pressupõe a normati
vidade, também, abstraia do ato impugnado. Se nós, como S. Ex• 
propôs, considerarmos que a lei em questão sô o ê formalmente, mas 
que, na verdade traduz ato material administrativo típico é de 
carútcr concreto, é possível que não possamos examiná-la em 
representação de inconstitucionalidade". 

Nlio pressupondo apreciação de mérito, a suspensão objeto do 
presente projeto de resolução, não impede que esta Casa, no exercí
cio de sua atribuição legal, dê à decisão da Corte Suprema um 
enfoque e apreciação especiais, além de verincar a ocorrência dos 
requisitos formais, especialmente o previsto no artigo 116, conforme 
leciona Manuel Gonçalves Ferreira Filho. 

Assim, constatada a absoluta regularidade e, na forma do art. 
42, VIl, du Lei Maior, combinado com o art. 100, 11, do Regimento 
Interno do Senado, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1977 

Suspende a execução do artigo 8• das Disposições 
Transitórias da Lei Complementar n• 112, de 15 de outubro de 
1974, do Estado de São Paulo, 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade. nos 

termos da decisão dennitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
cm 19 de agosto de 1976, nos autos da Representação n• 931, do Esta
do de Sào Paulo, u cxccuçlio do art. 8• das Disposições Transitórias 
da Lei Complementar n• 112, de 15 de outubro de 1974, do Estado de 
Slio Paulo. 

Saiu das Comissões, cm li de maio de 1977. - Accloly Filho, 
Presidente cm exercício - Otto Lehmann, Relator - Nelson 
Carneiro - Loire Chaves - llalívlo Coelho - Helvidlo Nunes -
Dirceu Cardoso- Helio r Dias. 

PARECER N• 198, DE 1977 

Da Comlssiio de Constllulçiio c Justiça, sobre o Ollclo 
"S" •' 2, de 1977 (Oilclo n• 5/77-P/MC, de 23-3-77, na ori
gem), do Senhor Prcsldenle do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taqulgrli
licas c do acórdiio proferido pelo STF nos nulos do Recurso 
Extraordlnürlo nY 80,801, do Estado de Minas Gerais, o qual 
declarou a lnconstlluclonalldadc do Decreto n• 13.330, de 13 de 
jnnclrn del971, daquele Eslado, 

Relator: Senador Hclvldlo Nunes 

Com o Oficio "S" n• 2, de 1977, o Senhor Presidente do Supre
lHO Trihunul Fcderul 'submete à consideração desta Cusu do Con-

grcsso Nacional, para os fins previstos no artigo 42, Vll,da Constitui
ção do Brasil, cópias das notas taquigrllficas c do acórdão proferido 
nos autos do Recurso Extraordinário n• 80,801, do Estado de Minas 
Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade do Decreto n• 
13.330, de 13 de janeiro de 1971, daquele Estado. 

Examinando-se a matéria, verifica-se que IUJUCia ,Suprema 
Corte, relatado c discutido o mencionado Recurso Extraordinário, 
em que foi recorrente Cinemas e Teatros de Minas Gerais S/ A e 
Outros c recorrido o Estado de Minas Gerais, conheceu do recurso e 
deu-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade, cm 
Acórdiio, com a seguinte Emenda: 

Licenciamento c fiscalização de diversões públicas. ln
constitucionalidade do Decreto n• 13.330, de 13 de janeiro de 
1971, do Estado de Minas Gerais, por violação dos artigos 8•, 
VIII, d, e 15, II, da Emenda Constitucional n• 1/69, Recurso 
Extraordinário conhecido e provido. 

Relatado pelo Senhor Ministro Moreira Alves, constata-se, ori
ginariamente, que o RE adveio de mandado de segurança impetrado 
contra o Chefe do Serviço de Licenciamento e Fiscalização de Di
versões Públicas do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de que, 
mantendo a impetrante vllrios cinemas c casas exibidoras na cidade 
de Belo Horizonte, estaria ela ameaçada de tê-los fechados pelo des
cumprimento do Decreto Estadual n• 13.330, de 13-1-71, que aprova 
o Regulamento que disciplina a aprescntaçlio de diversões públicas 
no Estado, e que, segundo a impetrantc, seria conrra-legem, ao violar 
os artigos 8•, VIII, letra d, 15, II, 24, 11 e 153, § 2•, da Emenda Cons
titucional n• I f69. 

Na primeira instância foi denegada a segurança requerida. Em 
segunda instância, submetido ao Plenário da Corte, não foi decla
rada a inconstitucionalidade por inexistência de quorum legal, 
embora obtivesse maioria de votos. Retornando os autos à Primeira 
Câmara Civil, o agravo interposto foi desprovido, sob a alegação de 
que o fundamento da impctração era somente o da inconstitucionali
dade. 

Contra essa decisão foi inlerposto o apelo extremo, com arrimo 
nas alíneas a, c c d do permissivo constitucional, voltando o recor
rente a insistir na violação referida. lnadmitido o recurso, os autos 
subiram à Suprema Instância, em face do provimento do competente 
agravo, que foi por ela conhecido, com endosso, inclusive, da Pro
curadoria-Geral da República. 

Alicerçado nos pronunciamentos expendidos na instância ordi
nária, o eminente Ministro-Relator, Mllrcio Moreira Alves, faz 
alusão aos votos dos Desembargadores Edêsio Fernandes e Cunha 
Peixoto, este último, ilustrando, hoje, o Egrégio Supremo Tribunal 
Federal. 

Nn verdade, o fulcro da inconstitucionalidade declarada pelo 
Pretória Excelso está na obrigatoriedade, por parte do Estado de 
Minas Gerais, do licenciamento e nscalizaçlio de diversões públicas, 
na forma do decreto impugnado. 

Citando Hcly Lopes Mcirelles, o então Desembargador Cunha 
Peixoto, apoiado na lição de Sampaio Dória, explica que o "peculiar 
interesse" de que trata a Constituição, "se caracteriza pela predomi
nância (e não pela exclusividade) do interesse pura o Municlpio, cm 
relação ao do Estudo c da UniUo. Isso porque não há assunlo muni
cipul que não seja reliexamentc de interesse estadual e nacional. A 
diferença i: apenas de grau, c não de substância". (Direito Municipal 
Brasileiro, Vai. I, pâg. 92.) 

O licenciamento pura diversões públicas, assim como a polícia 
de construção e fiscaUzaçilo de construção é de competência 
predominante do M11nicfpio, nu forma du Constituiçilo, tnnto que lhe 
utribui competência puru instituir imposto sobre serviços, assim 
considerado jogos e diversões. 

Com efeito, competindo à União u organiznçào e munutençilo 
da Polícia Federal com u finalidade de prol'er a ct>nwra de diw!r.rõts 
ptíh/ica.r (Constituição, art. H•, VIII. d) c estando tiSseguradu u auto-
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nomia municipal pela administração própria, no que respeite ao seu 
peculiar interesse (idem, art. \5, li), conseqUentemente us providên· 
cias c exigências no setor de diversões publicas estão na órbita de 
competência da União c do Município. 

Se é verdade que o Estado presta serviços supletivamente à 
União e aos Municípios, pelo especifico poder de policia que exerce 
nesse campo de ntividades, como a manutenção da ordem pública e 
segurança interna nas casas de diversões. cujo ônus é o pagamento 
da Taxa de Expediente, nã·o menos certo é a vedação que lhe impõe o 
artigo 8•, V\11, alinca d da Lei Maior, para fa:er outras exig'i!ncias 
de.<tinadas à aprovarão de programas na esfera de diversões ptíb/icas, 
sob pena de intromissão cm área que a Constituição não lhe dá 
direito. 

Dilargando a pretensão do recorrente, o Ministro Relator 
entende que não deve ser arqUida a inconstitucionalidade apenas dos 
artigos 2• e 9• do Regulamento contido no Decreto Estadual n• 
13.330, de 13 de janeiro de 1971, no que se refere às casas de projcção 
cinematográfica, mas abrange as diversões publicas cm geral c, por 
conseguinte, todo o decreto impugnado. 

Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal. acompanh,mdo o voto do eminente rela· 
tor, concluiu por declarar a inconstitucionalidade do citado decreto. 
por violação dos artigos R•. V111. d e 15. 11, da Emenda Constitu· 
cional n• 1/69. 

A decisão se deu a 12 de novembro de \975, c o acórdão foi 
publicado ·no Diário da Jusrica de 12 de março de \976, tendo tran· 
sitado em julgado. 

Por derradeiro. vcrilicndn n ohcdi~ncia aos aspectos formais 
estabelecidos no artigo 116 da Constituição e tendo em vista o que 
preceitua o art. 42, VI\, da Lei Maior, com h i nado com o urt. 100,11, 
do Regimento Interno desta Casa. formulumos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•l9, del977 

Suspende n execução do Decreto n• 13.330, de 13 de i•· 
neiro de 1971, do Estudo de Minas Gerais, 

O Scmtdo Federal resolve: 

Artigo único. t suspensa. por inconstitucionulidude, nos 
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pro· 
ferido cm 12 de novembro de 1975, nos autos do Recurso Extra· 
ordinitrio n<' HO.HO \,·do Estudo de Minas Gerais, a execução do De· 
crcto n• 13.330, de \3 de janeiro de \971, daquele Estudo. 

Sala das Comissões, li de maio de \977. - Accio\y Filho, 
Presidente em c.xercicio - Hehídio Nunes, Relator - Nc\son 
Carneiro - leite Chn•es - ltulí•io Coelho - Dirceu Cardoso -
Osires Teixeira- Wilson Gonçulns- Heitor Dias. 

PARECER N• 199, DE 1977 

Do Comissão de Constituição e Justiço, sohre o Oficio 
"S" n' 6, de 1977 (Oficio n• 9-P/ME, de 15 de março de 
1977, na origem) do Senhor l'residente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando ao Senudo Federal cópias das notas 
tuquigraificas e do ucórdiio proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos do Recurso Extruordlnairlo n• H4.978, do 
Estudo de São Paulo, o quul declarou a Jnconstiluclonulldnde 
do urtigo I•, do lei n• 91, de 27 de dezembro de 1972, daquele 
Estudo. 

Relator: Senador O no Lehmunn 

Puru os lins previstos no urt. 42, VIl. da Constituiçi'lo, o Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Fedentl remeteu ao Senado Federal 
cópias das notas tuquigrfllicas c do acónHio proferido por uqucle 
egrégio Trihun:.il nus autos do Recurso ExtruonJinl1rio nY H4.97H, do 
Estado de Sno Paulo, o qual Ueelarou a inconstitucionalidade do art. 
I 9, da Lei n• IJ \, de 27 de dez cm bro de I IJn do referido Estudo. 

Exuminando-sc a matéria, vcrilica-se que o ilustrado Ministro 
Rodrigues Alckimin, relator do Recurso Extraordinário n• 84.978-
Süo Paulo, cm que foi recorrente a General Motors do Brasil S/A c 
recorrido o Estado de São Paulo, ao admitir o extraordinário, assim 
se manifestou no despacho: 

"Trata-se de mandado de segurança, impetrado pe\u 
General Motors do Brasil S/ A, contra a Fazenda do Estado, 
cm que se alega que a autoridade impetradll exigira nos 
saídas de mercadorias para outros Estados da Federação, a 
cobrança do \CM pela a\iquota de 15,5% não sendo o ad· 
quirentc contrihuinte, ou sendo, se u mercadoria for para o 
usn ou consumo: pretende que sobre as mercadorias que 
enviaru a outros Estados, incida a alíquota única de 13,5%. 

A segurança foi concedida cm primeira instância, entre· 
tanto. dando provimento aos "recursos cxofficio e da Fazcn· 
da do Estudo, a Egri:giu Segunda Ci1mara, por maioria devo· 
tllS, desacolheu aquela pretensão (Os. 128/130), sendo o vene· 
rando acôrdão mantido em grau de embargos (ns. 168(169). 

lnconform~1du, a vencida interpôs recurso extruordinú
rio. com fundamento no art. 1\9, i \1, letras a e c da Constitui· 
ção Federal, alegando que o venerando acórdão recorrido 
violou o artigo 23, § 5• da Constituição Federal c considerou 
vú\ida a Lei Estadual n• 91/72 que deu nova redução ao art. 
r.• da Lei Estadual n• 9.590/66, e conseqUentemente ao De· 
crcto Estadual n11 52.5H2/70. duramente inconstitucionais." 

Tendo sido admitido c processado o recurso, a douta Procurado· 
ria Geral du Republica munifestou-sc pelo seu conhecimento e pro· 
vimento, alegando que se tratava de mutí:ria muito conhecida do 
Prcttlrio Excelso, que lirman1 orientação contrária ao acórdão recor
rido cm inúmeros outros julgados. 

Como se vê, o fulcro da dcc\uração de inconstitucionalidade 
cstú nu inequívoca vio\ução do urtigo 23, § 5• du Constituição Fe· 
dera\, por parte do venerando acórdão da Egrêgia Segunda Cámura 
do Tribunal dcJustiçu de São Puulo. 

Com efeito, vale transcrever o mencionado mandamento Cons
titucional. ao dispor sobre operações relativas à circulação de merca
dorias: 

"§ 5'' A alíquota do imposto a que se refere o item li 
serl1 uniforme para todas as mercadorias nus operações inter
nas c interestaduais: o Senado Federu\, mediante resolução 
tomada por iniciativa do Presidente du Rcpublicu, fixará as 
aliquotus m{t.><imas para as operações internas, as interesta· 
duais c as de exportação." 

Putenteada, portanto, a discriminação das u\íquotas do ICM. 
nus operações interestaduais, segundo scjit o destinat(lrio contribuin
tc ou nilo, ou, sendo contribuinte, seu mcrcudofiu se destina ao seu 
liSO ou consumo, a Suprema Corte, acomrmnhando o voto do rela· 
tor. conheceu c dcu provimento ao Recurso pura declarar a incons· 
titucionalidudc do art. 1•. da Lei n' 9\, de 27 de dezembro de \972, 
do Estado de Sfto Paulo. O respectivo acórdfto foi publicado no 
Diário do Justiça de H de julho de \976 e transitou cm julgado. 

Assim, tendo cm vist:1 a conformidade com os aspectos formais 
de que trata o art. 116 da Constituiçno, c l) que determina o art. 42, 
Vil. du Carta Magna, comhin:tdo com o art. \00, 1\, do Regimento 
Interno destu Casa, formulamos o seguinte: 

PROJETO I> E RESOLUÇ,\0 N• 20, DE \977 

Suspendeu cxccuçiio do urtl~o IY du Lei n' 91, de 27 de 
dezembro de 1971, do Estudo de Siio Puu\o, 

O Senado Federal resolve: 

t\ rlign t'micu. f: suspcnsn, por inconstitucionalidade, nos ter· 
lllllS da dccisün dclinitiva do Supremo Trihunal Fcderal, proferida 
cm ~2 de ahril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinúrio 
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n• 84.978, do Estado de São Paulo, a execução do artigo J• da Lei 
n• 91, de 27 de dezembro de 1972, do Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, I I de maio de I 977. - Accloly Filho, 
Presidente, cm excrcicio- O no Lehmann, Relator- Nelson Carnel· 
ro - Leite Chaves - Helvídlo Nunes - ltalívlo Coelho - Dirceu 
Cardoso- Helror Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portello) - O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência comunico que, nos termos do ort. 278 do Regi· 
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Se· 
nodo n• 107, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que torna 
obrigatória a utilização de socaria de nbras naturais no embalagem 
de produtos ogrfcolos, e dá outros providências, por ter recebido 
pareceres contrários, quanto ao mérito, dos Comissões o que foi dis· 
tribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre o mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. !•·Secretário. 

(;lida o seguinte 

Brasília, I 3 de maio de 1977. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honro de comunicar o V. Ex•, de acordo com o disposto 
no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos 
trabalhos da Cosa a partir do dia JS do corrente, para breve viagem 
no estrangeiro, em caráter particular. 

Atenciosamente.- Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portello) - A Presidência nca 
ciente. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secre· 
tá rio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1977 

Estabelece rea]U!Ie e correção monetária para prestações 
allmenlfclas nio paRas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• As prestações alimentícias de qualquer natureza, não 
pagas no vencimento estipulado no respectivo acordo ou decisão 
judicial, sofrerão reajuste de 20% (vinte por cento), além de corri· 
gidos monetariamente na forma dos valores atualizados das Obriga· 
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTNs. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se os disposições em contrário. 

Justificação 

o presente projeto objetiva essencialmente proteçilo nos mhos 
de casais desajustados, que, como é notório, constituem o grande 
maioria dos que comparecem a Juizo, pleiteando nxução de nli· 
mentes. 

Em verdade, a prestação alimentícia, quando não satisfeita nos 
prazos determinados, acarreta enormes prejuízos e dinculdodes 
várias pura os seus bencnciários, sem que, em contrapartida, os paga
dores inudimplentes sofram maiores restrições, além da simples inci· 
dênciu da mora. Em muitos casos, pois, o mau pagador, insens!vel 
aos prejulzos que acarreta, prefere atrasar o pagamento, pura fazê· 
lo, bem mais tarde, satisfazendo, quando bastante, os insuncientes 
juros legais. 

Assim, impõe-seu solução preconizada no presente projeto, ou 
seja, u do reajuste do valor da pensão, a titulo de indenizuçi\o, eu sua 
corrcçào monetúriu, segundo os lndiccs das ORTNs, nu forma que a 
legislação geral recomenda. 

Saiu dus Sessões, em 12 de maio de 1977. - Otto Lchmann. 

f .. is Comissõtw tit• Constituição t' Justiça l! dt• Finança.\',) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1977 

Altera dlsposlllvos do Código de Processo Civil relativos i 
execuçíio de prestaçíio alimentícia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O Capitulo V, do Título li, do Código de Processo 
Civil (Lei n• 5.869, de I I de janeiro de 1973, retincudu pela Lei n• 
5.925, de I• de outubro de 1973), compreendendo os artigos 732 a 

. 735, passa a ter a seguinte redução: 

"CAPITULO V 
Da Execução de Preslação Aliment!cla 

Art. 732. A execução de sentença, que condena ao 
pagamento de prestação alimentícia, far-se-á conforme o dis· 
posto no Capítulo IV deste Título. 

Parágrafo único. Recaindo a penhora em dinheiro o 
oferecimento de embargos não obsta a que o exeqUentc le· 
vante mensalmente a importância. 

Art. 733. Nu execução de sentença ou de decisão, que 
nxa, altera ou homologa acordo sobre alimentos provisio· 
na is, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efe· 
tuar o pagamento, provar que o fez ou justincar o impossibili· 
dade de faze-lo, caso em que oferecerá bens à execução patri· 
mania!, s~ os possuir. 

§ I• O mandado de citação conterá o advertência de 
que o seu desatendimento ocasionará a prisão do devedor. 

§ 2• O oncial de Justiça cumprirá o diligência em 5 
(cinco) dias, podendo fazê-lo em qualquer hora ou local efou 
nxar hora certa. Se o devedor nilo for encontrado em seu 
endereço ou sendo este desconhecido, o oncial certincará tal 
circunstância e devolverá o mandado, de que será remetida 
cópia à autoridade policial, que prosseguirá nu busca. 

§ 3• Se o devedor não pagar, nem se escusur, o juiz 
decretar-lhe·<• a prisão pelo prazo de I (um) a 3 (três) meses. 

§ 4• O cumprimento da pena não exime o devedor do 
pagamento das prestações vencidas ou vincendas. e somente 
o pagamento do atrasado propiciará o relaxamento da 
prisão. Nilo pagando o devedor, a execução prosseguirá na 
forma do Capítulo IV deste Título e o juiz onciarú ao Minis· 
tório Público pum apuração de eventual conduta dolosa (Có· 
digo Penal, art. 244). 

§ 5' Se o devedor reincidir no inadimplcmcnto, sem 
justincutiva, scr·lhc-ú decretada nova ordem de prisão, agra
vado o tempo da pena. a critério do juiz, atê o máximo de 6 
(seis) meses. 

Art. 734. Quando o devedor for funcionário público, 
militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado 
sujeito ii legislação do trabalho, o juiz mandará descontar em 
folha de pagamento a importância da prestação alimentícia. 

Parágrafo único. A comunicação scr{t feita ii autori· 
dade, à empresa ou ao empregador, por ofício, de que cons· 
tarão os nomes do credor, do devedor, a importância da pres· 
tacão c o tempo de sua duração. 

Art. 735. A execução na forma deste Capítulo será pro
movidu de ofício pelo juiz, salvo se o credor, no prazo de 48 
horas da publicação du sentença ou decisão exeqUcnda, decla· 
rar, por termo, nos autos, que prefere promovê-la nu forma 
do Capítulo IV deste Título, ou que a mesma cstú sendo cum
prida sem necessidade de execução forçada. 

§ J•• Tui decluruçào, no entanto, não obsta n que, no 
futuro, o credor requeira execução nu forma deste Capítulo, 
cuso venha o devedor atrnsar no pugamento de, pelo menos, 
duas prestações." 

Art.1~,~ Esta Lei cntru cm vigor na data de sua publicaçUo. 
Art. 311 Rcvogam:sc us disposiçõcs cm contrário. 
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Justlncuçuo 

A instituição do casamento sofre, hoje, no seio du socicdudc, 
scn~ivcl modilicaçflo, especialmente no que diz respeito à sua indis· 
soluhilidmh:. De fato, hcm raro é vermos, utualmentc, um cusu\ que 
pcrman~o:<;<t unido upcn~ts porque considere indissolúvel sua união, 
cm que pese erro ou infclicidndc nu cscolhu do parceiro. 

Tào patente é essa mudança que se rcnctc no Congresso Nucio· 
nal. ocasionalmente, o dchatc u rcspdto da eventual introdução, cm 
nosso sistema jurídico, da figura do divórcio.-

A par disso, é inegavelmente crescente u lendi:nciu a uma libe
mlizaçrto di! costumes: fúcil de ver-se que o casamento, quer civil 
quer r~ligioso, ji1 no o ostenta como no pussudo aquela qualidade de 
condiçtto sim• qua mm pam o relucionamento intimo. 

Sem cntrur cm considcruçõcs de ordem social ou moral, o que se 
constuta. ohjctivamcntc. é u existência e a tendência ao crescimento 
de uma prole que não conta a,incgável proteção que uma famflia 
hcm constituída proporciona, dentro do sistema em que é estrutu
rada nossa sociedade. Essu prole vem a constituir a grande maioria 
dos que recorrem aos nossos Tribunais, para pleitear a fixação judi
cial de alimentos. 

Não obstante já bastante graves as sanções destinadas pela Lei 
aos que deixam de pagar alimentos, julguei ser este o momento de 
um esforço por aperfeiçoar essas sanções e especialmente os instru· 
mcntos de sua aplicação, pura tentar estabelecer um critério claro, 
uniforme, justo, rápido e eficaz, quer quanto à efetiva breve obten· 
ção de satisfação do crédito alimentar, quer quanto ~força prcventi· 
v a que a tradição de nosso direito já empresta à: ·disposições que rc· 
gem tal mati:riu. Igualmente, espancam-se quaisquer distinções entre 
alimentos provisórios ou definitivos, já que igual necessidade de 
proteção têm os credores de uns e de outros. 

O projeto, assim, consagra o Capitulo V do Código de Processo 
Civil exclusivamente às medidas especiais na execução de alimentos, 
estabelecendo as graves sanções que, na busca da máxima proteção 
possível aos que não podem por si mesmos sustentar-se, pendem 
sobre aqueles que os devem sustentar. 

Assim, visando a reduzir ao máximo o trabalho do credor para 
satisfação de seu crédito, à vista do nítido interesse social de que se 
reveste, é dada ao juiz a faculdade de promover a execução, em todos 
os seus atas, e.r officio, salvo se o credor expressamente renunciar a 
tal proteção. 

Procurei, ainda, estabelecer claramente os atas processuais a 
serem praticados, conferindo-lhes prazos estritos, de forma a que se 
sucedam tanto quanto possível rápida e automaticamente, para dar 
uo credor mais efetiva garantia e, ao devedor, a certeza de que sua 
inércia ocasionará as graves conseqüéncias da lei, de molde a dcsen
corujá-lo o mais completamente possível do inadimplemento. Ao 
mesmo passo, se se fizer necessário promover a venda judicial de 
bens, ao devedor ê atribuída a incumbência de fazê·lo, não podendo 
ele quedar-se inerte, à espera. 

Justifico tal inversão pelo fato de aqui tratar-se de obrigação 
especial, que deve ser considerada pelo seu devedor como a primeira 
entre todas. Nilo vejo qualquer justificativa pura que deixe ele de 
envidar todos os seus melhores esforços para dar sustento aos que 
dele dependem. 

Chego, agora, ao ponto que sempre tem sido o mais polémico e 
criticado, sempre que se fala em alimentos; a instituição, que vai se 
tornando tradição em nosso direito, da prisão civil do devedor. 

Penso, como os eminentes criticas de tal remédio heróico, que 
extremamente grave i: transformar a liberdade - bem maior do 
homem- em garantiu de obrigações patrimoniais. 

Por grave, porém, que seja essa medida, julgo que deve o indi· 
viduo garantir com u própria liberdade u responsabilidade que tem 
puru com os que dele dependem, pois se u liberdade é o maior dos 
bens, a vida i: o primeiro dos direitos, e é u própria existência de 
quem não u pode manter por si mesmo que está vinculadO o instituto 
dos alimentos. 

Por isso, o projeto não só mantém o instituto da prisão do ina· 
dimplcntc. como umpliu-lhc a uplicnbilidadc, permitindo mais de um 
decreto de prisão, incluindo a possibilidade de agravamento de 
pmlo, c aumentando as oportunidades para a sua aplicação, além de 
não distinguir entre provisórios ou definitivos, pois qualquer que 
scju o titulo que se lhes dê, os alimentos dizem sempre com o sus· 
tento do credor. 

Procurei, entretanto, acentuar ao máximo u caracteristica de 
que se reveste tal prisão, contida no conceito punllur ut ne pecetur, cvi· 
tundo uté mesmo chamar de "pena" o tempo de prisão a ser cum· 
prido. 

Bastará uo devedor que aja com responsabilidade, para que não 
tenha sua liberdade atingida. Pode ele, até mesmo, justificar-se, 
mostrando ao juiz ser-lhe impossível pagar a pensão; não será, entilo, 
preso. 

Mus para que tenha força de coagir, u prisão deverá ser certa, 
inevitável, pura o renitente. Assim, todas as oportunidades são dadas 
ao devedor, para que evite ser sua prisilo decretada; uma vez, porém, 
que o seja, somente pelo pagamento poderá ele livrar-se solto. 

E sujeitar-se a ela não mais afastará dele, como ocorre na lei 
vigente, o fantasma da prisão civil; voltando u inadimplir, poderá 
voltar a vê-la decretada com agravamento, e responderá fatalmente a 
procedimento penal. Não se justifica que o devedor cuja renitência 
chegou ao extremo de deixar-se prender para· não pagar, tirar do 
credor a maior garantia de uma divida que transcende o campo patri· 
mania I para atingir a sua própria vida e dignidade. 

A evolução do relacionamento conjugal na sociedade moderna 
talvez clame por inovações jurídicas; o relacionamento conjugal, 
porém, não se restringe aos adultos que dele participam. mas pode 
vir a fazer vítimas inocentes, que não podem ficar à mercê de levian· 
dades. Cumpre à lei advertir disso, prevenir e remediar. E a gravi· 
dade do problema clama pela drasticidade e máxima eficiência pos· 
sivel das soluções, que é o que se procura c pretende com este pro· 
jeto. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1977.- Otto Lehmann. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Código de Processo Civil 

.......... " ............................................. . 
CAPITULO V 

Da Execução de 
Prestação Alimentícia 

Art. 732. A execução de sentença, que condena ao pagamento 
de prestação alimenticia, far-se-á conforme o disposto no 
Capitulo IV deste Titulo. 

Parágrafo único. Recaindo a penhora em dinheiro, o ofereci· 
mento de embargos não obsta a que o excqüente levante mensal· 
mente a importância da prestação. 

Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os 
alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, cm três 
(3) dias, cfetuár o pagamento, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de cfetuâ-lo. 

§ 1• !ie o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar· 
lhe-á u prisão pelo prazo de um (I) a três (3) meses. 

§ 2• O cumprimento da pena não exime o devedor do 
pagamento das prestações vencidas ou vinccndas; mas o juiz nilo lhe 
imporá segunda pena, ainda que haja inadimplcmcnto posterior. 

§ 3• Paga a prestação alimentfcia, o juiz suspenderA o cumpri· 
menta da ordem de prisilo. 

Art. 734. Quando o devedor for funcionário público, militar, 
diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à le
gislação do trabalho, o juiz mandará descontar cm folha de paga· 
mento a importância da prestação ulimentfcia. 

. ' 
I 
I 
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Puritgrafo único, A comunicação será feita à autoridade, à cm
presa, l)U uo empregador por ofício, de que constarão os nomes do 
credor, do devedor, a importflncia da prestação c o tempo de sua du
ração. 

Art. 735. Se o devedor não pagar os alimentos provisionais a 
que roi condenado, pode o credor promover a execução du sentença, 
observando-se o procedimento estabelecido no Capítulo IV deste 
Título. 

I À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Os projetas serão 
publicados e encaminhados às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•125, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requeiro que 
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 56 
e 62, de 1977. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1977. - Accloly Filho, Vice
Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O requerimento 
lido será oportunamente incluído cm Ordem do Dia. 

H ii oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Prosseguindo nus recentes considerações relativas à problemú
lica dos bens culturais no Brasil, c t1 urgente politica que necessita ser 
dcfinid<t relativamente tt sua preservação, ucrcsccnto hoje algumas 
novus observações. 

Neste momento dt: mudança acelerada das estruturas em todo o 
País. vários fatores part:cem inutilmente ameaçar, compromt:tendo, 
de maneira irreversível, elementos insubstituíveis dos domínios ecoló
gico, ctnolôgico, arqueológico, histórico e urtistico que compõem o 
nosso ser profundo de brasileiros, a que jtt tive a oportunidade de me 
referir anteriormente. Isto porque. conforme lucidamente reafirmava 
o arqueólogo Ui piano Bezerra de Menezes, em entrevista concedida 
no ano passado, quando mais uma vez se contrapunha à argumen
tação obscurantista dos pescadores de úguas turvas, jamais e~istiu 
contradiçno entre progresso c tradição. 

C mn p~tlavras serenas de estudioso, afirmuva ele: 

"Tradiçfto nfto se opõe obrigatoriamente a progresso. 
Quando provoca alienações e patologias sociais o 
"progresso" pode ser tão rctrógrudo como a tradição. Ao 
mesmo tempo a tradição não pode ser usada como instru
mento de legitimação de uma determinada ordem social. A 
tradição supõe um interlocutor que a interrogue critica
mente. f: uma referência indispcnsúvel, não um paraíso 
perdido. O progresso necessita de consciência histórica e 
responsabilidade sociul. Nilo i: progresso plantar urbitraria
mcntc um arranha-céu numa cidadezinha do interior brusi
leiro. Não é progresso a desenfreada especuluçào imobiliária 
que depreda as nmsus grandes cidades. Não é progresso dt:s
nwtur lts cegas pum ubrir estradas inúteis. Como não houve 
progresso em derrubar a Igreja dos Martírios no Recife, pura 
passar pelo seu vazio uma larga rua asfaltada." 

Nesses três últimos domínios do arqueológico, histórico e artls
tico, a que se tem de acrescentar a constunte defesu dn paisagem, 
m!.:smo quunUo esta continua a ser cstigmutizudu pelas decisões fi. 
nais dc ôrgiios nem sempre qualificados pam dar a última puhtvru no 
:tssunto, nunca scr:'t demais louvar a açno, organizadora e tutelur, do 
Instituto do PntrinHinio Histórico c Artfstico Nacional. Isto desde 

sua criação cm 1937- quarenta anos atrás- por um Ministro clari
vidente c ilustrado como o eminente Senador Gustavo Capanema, 
que relizmente pôde contar, desde aquele primeiro momento, com a 
dedicação e a proficiência da personalidade ímpar de Rodrigo M.F. 
de Andrade, que o presidiu, em todas as fases pelas quuis pus<ou u 
instituição: o Serviço, depois Diretoria, agora Instituto do Putrimô· 
nio Histórico c Artístico Nucional- IPHA N. 

Hoje, finulmentc transformado em órgão autónomo financeira c 
administrativamente, graças ao interesse do presente Governo, vai 
conhecer novas possibilidades de agir. O levantamento, u 
classificação, a tutela, a restauração c a reutilização de inúmeros 
acervos monumentais (isolados ou no seu conjunto) do Brasil de 
antanho tornou-se excmplur em todo o mundo, divulgando, entre os 
estudiosos dos mais diversos quadrantes, as siglas SPHAN - Ser
viço do Patrimônio Histórico e Artfstico Nacional; DPHAN -
Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional; IPHAN
Instituto do Putrimônio Histórico e Artístico Nacional - nas 
admiráveis intervenções restaurudoras do Serviço. 

Contando com o que de melhor havia no Pais cm matéria de 
arquitetos, professores e estudiosos, o IPHAN - Instituto do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional - havia conseguido sulvar 
- literalmente - o que ainda restava, e que era muito, do acervo 
urbanístico e arquitetônico brasileiro, estabelecendo núcleos de 
apoio em todo o territóiio nacional, com uma política de pequenos 
museus conjugados a centros de estudo que se revelou decisiva e 
surpreendente na sua eficiência. De tal modo que pareceu ao Estado 
e ao público estar definitivamente resolvido, e sob inteiro controle, a 
política de conservação do nosso passado monumental. 

Pura ilusão, Sr. Presidente, Srs. Senadores! As limitações 
burocráticas e funcionais acabaram por esclerosar durante muito 
tempo esse Departamento admirável dà Ministério da Educação e 
Cultura, que, poucos anos depois de criado, encontrava-se de pôs e 
mãos atados pela burocracia rotineira, quase não podendo renovar e 
substituir os seus quadros, muito complexos pela qualificação 
e.xigida do pessoal que o integrava. Este devia constar de elementos 
altamente especializados: arquitetos com formação histórica especí
fica, museólogos, técnicos em restauração, pesquisadores de ulto 
nível, para os quais os salários eram ridiculamente incompatíveis 
com o nível de competência exigido. Um verdadeiro estrangula· 
mento runcional que a incompreensão da administração superior tor
nava quase insustentável. A substituição dos quadros teve lugar 
assim de modo insatisfatório e graças apenas ao espírito de sacrifício 
de alguns abnegudos, indiferentes a salilrios exíguos e a um trabalho 
insano cada vez menos gratificante. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP)- Com muita hon
ra, Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permita V. Ex• que, no 
seu discurso sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artfstico 
Nacional, de tantos serviços prestados à Cultura, na preservação do 
que melhor temos na História brasileira, faça uma referência, com a 
minha saudade, u Rodrigo de Melo Franco, que foi um de seus di re
tores, e dos mais eficientes. Nilo só prescrv:mdo, como contratando a 
elabor:tçào de trabalhos que destacam o que hli nesse Brasil aforu, 
neste sctor. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP)- Honra-me mui
to o apurte de V. Ex•, Senador Ruy Santos, c envaideço-me de ver, 
cm meu pronunciamento, incluída uma das grandes vozes du Buhia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senudor'/ 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muito 
prazer, Senudor Heitor Dins. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) -No momento em que 
V. Ex• ressalva o valor do serviço do Instituto do Património Históri· 
co c Artístico Nacional, quero associar-meu V. Ex•. por duas razões. 
A primeira. pela grandeza desse órgão. pelos relevantes serviços que 
tem prestado a todo o Brasil. na defesa daquilo que se pode chamar a 
mcm6ri01 nacional, c pura o que contou, desde o inicio, com a 
clarividência do seu primeiro Dirctor Rodrigo de Melo Franco, 
como, aqui. com muita justiça, lembrou o Senador Ruy Santos. E a 
Bahiu tem sido diretumcnte bcnenciada pela ação proficua dessa 
grande instituição cultural. Mas me cumpre também, em dccorrên· 
ciu, fuzer uma referência especial ao representante do Patrimônio 
Histórico na Bahia - Godofrcdo Filho - hoje aposentado - , 
como prêmio à sua longa, honrada e encicnte vida pública. Homem 
talhado para o cargo, pelo amor à terra, pela sua dedicação ao traba· 
lho, pela sua inteligência e, ainda mais, pela sua admirável inspiração 
de autêntico poeta. com sensibilidade bastante para, na contempla· 
ção du terra baiana, compreender e sentir a grandeza da cultura 
baiana irmanada com a própria História nacional. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Agradeço o 
aparte de V, Ex•, nobre Senador Heitor Dias, e, em se tratando 
tum bêm de representante da Bahia, tão vinculada e interessada no 
problema que estou abordando, r.co honrado em receber a generosa 
solidariedade de ambos os seus nobres representantes aqui presentes. 

Prossigo, Sr. Presidente, acrescentando que a esse tipo de pro· 
blemasjuntou-se u rápida transformação económica de áreas que. atê 
então haviam sido agredidas por uma falsa concepção de progresso, 
conccpçUo caótica e indiscriminada, que não apenas ignorava como 
agrediu o conceito de tradição e passado. Tudo isso fazia com que, 
apesar dos seus esforços, o IPHAN - Instituto do Património 
Histórico c Artístico Nacional - nos últimos anos, não pudesse 
mais manter debaixo da sua tutela e orientação as coordenadas 
gerais da politica de preservação paisagística c urbanística não 
apenas das grandes cidades do País, mas ainda das comunidades 
menores, muitas delus inteiramente inscritas entre os monumentos 
nacionais intocáveis. 

Os interesses da mais mesquinha c imediata exploração comer· 
cia\ derrubavam com inteira indirercnça tudo aquilo que pudesse 
obstar um programa de rendimentos vultosos, constatando a 
omissão de setores governamentais decisivos nesta área. Mesmo cida· 
dcs do interior, cm regiões isoladas, e até então adormecidas, 
subitamente dispunham de meios que utilizavam sem nenhum critê· 
rio para agredir o próprio passado tradicional. 

Paradoxalmente, o muito que o IPHAN - Instituto do Patri· 
mônio Histórico e Artístico Nacional- havia realizado- c conti· 
nua a realizar, debaixo da administração do sucessor de Rodrigo de 
Andrade, o arquiteto Renato Soeiro -jamais foi bem compreendi· 
do pelo público: talvez um pouco por culpa do próprio IPHAN
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional- que jamais 
pôde se preocupar mais seriamente com a motivação didática do 
ambiente no qual entretanto agia com invejável er.cii:ncia operatória. 
Assim sendo, o seu extraordinário trabalho de conscicntização 
atingiu apenas à elite pensante e à parte da vanguarda da juventude 
ligada it Universidade, não chegando a envolver largo sctor da 
população, mesmo nas áreas em que o seu trabalho mais visível - a 
recuperação física dos monumentos - se tornou rotineira. Para o 
geral da população, o papel do Património- nome debaixo do qual 
continua a ser conhecido o IPHAN -Instituto do Património Histó· 
rico e Artístico Nacional- ncou limitado à obrigação de consertar 
os prédios c igrejas ameuçndos de desabamento, cabendo-lhe - e 
apenas a ele não à comunidade, conforme seria o caso- o bom truta 
daquilo que pertence a todos e todos deveriam zelar cm comum. 

Aderindo a essa maneira simplista de encarar o trabalho 
aliamente técnico do IPHAN -instituto do Património Histórico c 
Artístico Nacional, na recuperação legitima do acervo municipu\, 
estadual ou federal, ainda hoje inluncrus administrações municipais 
du interior c mcsrno certos Governos Estaduuhi se rccusmn a 

compreender que a guarda e a preservação dos monumentos cube às 
próprias comunidades. 

Apenas quando se perceber concretamente que ao IPHAN -
Instituto do Património Histórico e Artfstico Nacional,- além da 
assistência constante e indispensável que sempre roi ministrada, 
mesmo nos seus momentos de maior carência econômicu,- caberia, 
antes de mnis nada, a supervisão técnica e a orientação canónica dos 
trabalhos de restauração que cada dia se tornam urgentes no imenso 
território nacional; apenas quando se perceber que os monumentos 
zelados pelo IPHAN- Instituto do Património Histórico e Artfsti· 
co Nacional, são propriedades de todos c portanto, tem de merecer 
prioritariamente a atenção das comunidades onde se originaram c 
onde estão sitos; apenas quando as populações tiverem enfim 
consciência nítida da importância espccfr.ca c intransfcrfvcl daquilo 
que possuem, conforme aconteceu no passado, o Instituto do 
Património Histórico e Artístico Nacional poderá exercer cm termos 
ideais a sua função precípua. Atê lá, ele continuará a salvar 
arbitrariamente dentro do critério casufstico das prioridades inadiá· 
veis, aquilo que no momento ror considerado inadiável c urgcntfssi· 
mo. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita 
honra, nobre Senador Josê Lindoso. 

O Sr. José Lbdoso (ARENA- AM)- Ouço com o maior in· 
!cresse o discurso que V. Ex• faz, nesta tarde, sobre um tema tão im· 
portante pura a preservação da nossa História, que são os tcstcmu· 
nhos da Arquitctura, do Urbanismo e da Arte. Dois aspectos no de· 
correr da sua fala merecem ser ressaltados. Primeiro, quando 
V. Ex• enfatiza que o progresso deve ser feito na base de uma cons· 
ciência histórica e de uma responsabilidade social. Creio cm que essa 
mentalidade do progresso, iluminada pela consciência histórica c a 
responsabilidade social, seria, eretivamcntc, a grande concepção que 
poderia presidir a ação dos administradores nos nfvcis estaduais c 
nos níveis municipais, onde encontramos, de vez cm vez, o patri· 
mônio devassado, o património destruído, em nome de um progresso 
que nada mais representa à modernização, sem o cunho da cultura c 
do bom gosto. O outro aspecto para que V. Ex• chama a atcnçilo é 
de que às comunidades compete, realmente, essa preservação, que 
nem sempre essas comunidades estão atentas a essa responsabilidade 
comunitária. Vale essa ur.rmativu, porque compreendo que o lns· 
titulo do Património Histórico e Artfstico Nacional não poderá 
abrungcr, nem inventariar, todo esse imenso acervo, testemunho fre
qUente de épocas que cada Estudo ou cada Municfpio tiveram, mar· 
cando o seu progresso c o seu desenvolvimento e que, é muitas vezes, 
postergado a situações as mais calamitosas, pelo desapreço, pela 
falta de cultura, pela falta de iluminação dessa responsabilidade de 
consciência histórica para o progresso. Aplaudo o discurso de 
V. Ex• Quisera que o nosso eminente Ministro Ney Braga, que tanto 
colaborou aqui, nesta Casa, e hoje, a serviço da Educuçilo no Minis· 
tério, presta relevantes serviços ao Pafs, quisera que S. Ex• pro· 
curasse desdobrar esse programa do IPHAN, estim.ulando os go· 
vcrnos dos Estados a criarem órgilos assemelhados, para que, cntilo, 
aquele instituto possa desincumbir·se- conrormc V. Ex• diz- da 
orientação histórica, da orientação e da avaliação das possibilidades 
técnicas para a conservação desse património. V. Ex•, com a palavra 
de São Paulo, que tanto fez história nesta grande História do Brasil, 
dá, nesta tarde, testemunho de interesse por assunto verdadeira· 
mente importante- o putrimônio cultural da nossa Pátria. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP)- Fico sensibili· 
zado c agradecido pelo aparte, nobre Senador José Lindoso, 

Devo eonressur que, quando alinhei estns considerações, tinha a 
esperança- quase a certeza- de que vozes de companheiros meus 
irinm suprir us dcliciêncius de que vem revestido meu pronuncia-



I 

Maio de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

menta, fazendo com que meu objctivo ganhe cm força e cm consis
tência. 

Consciente, Sr. Presidente, dus suas carências c angustiado pda 
falta de compreensão c hostilidade latentes que sente provir dos 
mesmos órgãos públicos que deviam apoi"·lo na árdua tarefa, o 
IPHAN -Instituto do Patl'imônio Histórico c Artístico Nacional
tem assim de ser garantido cm sua missão ingente por todos aqueles 
esplrítos esclarecidos- muito mais numorosos do que podem pare· 
cerno primeiro momento- que conhecem a fundo a transcendência 
dos bens culturais, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Com muita hon· 
ra. 

O Sr, Ruy Santos (ARENA- BA)- A Bahia, felizmente, está 
dentro deste espírito que V. Ex• defende, para a preservação do nos
so património. E está dentro porque, hoje, no interior da Bahia, no 
Recóncavo, temos o Museu de Cachoeira, onde tudo o que há de 
belo daquela época está sendo preservado cuidadosamente. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) -Conheço esse 
Museu. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Então V. Ex• há de ter 
trazido de lá a melhor das impressões. Por outro lado, o Reitor 
Magnifico que foi Edgard Santos, da Universidade da Bahia, 
conseguiu do Vaticano a cessão do antigo Seminário da Bahia, para 
lá montar o Museu de Arte Sacra, outro museu que honra o melhor 
das nossas tradições. Lá estão peças de fmo maravilhosas, recolhidas 
aqui e ali. Lembro-me, porque morador de Salvador e ali já tinha 
atuação política, da acusação feita quando da demolição da Igreja da 
Sé. Era uma velha igreja, tradicional, antiga, que ficava enquadrada 
no Bairro da Sé, perto da Faculdade de Medicina, perto do Terreiro. 
Cansei de volteá-la, quando ia para a minha Faculdade. A Igreja da 
Sé foi demolida em 1933. No entanto, todo o seu acervo, inclusive 
altares, está preservado na Capital ou no Museu de Arte Sacra. Era 
este depoimento que queria dar a V. Ex•. de que nós, nu Bahia, não 
estamos faltando a este espirita que V. Ex• defende. E a ele não 
podfamos faltar, porque, para honra nossa, nós somos, no Brasil, a 
própria tradição do Brasil. 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•. Estou perfeitamente a par do que hoje se faz na 
Bahia. No decorrer deste meu discurso faço, contudo, menção àque
le fato ocorrido em 1933. Trata-se de fato superado, c apenas a ele 
irei referir-me porque cabe no contexto deste discurso. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA -BA) -·Aliás - desculpe-me 
interromper-, dentro do acervo geral de igrejas da Bahia uma a me· 
nos, pouco representou. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP)- Mas não uma 
obra como aquela. Igreja da Si:. 

A esta parcela atuante e insubstituível da opiniilo pública deve
mos lembrar que a dotação anual do I PI-IAN - Instituto do 
Património Histórico e Artístico Nacion;d -cm 1976 girou em tor
no de dez milhões de cruzeiros ... Dez milhões de cruzeiros para 
salvaguardar todo o acervo arqueológico, histórico c artrstico do 
País, e cnrrentnr toda u cspêcie de: óbices I! oposições mais ou menos 
veladas! Quando pensamos que para a reconstrução da igreja do 
Pátio do Colégio cm São Paulo a M unicipalidadc paulistana 
destinou, pouco tempo utrils, sete milhl'lcs de cruzeiros, verificumos a 
que ponto roi até agora sacrificada essa úrca fundamcntul da vidu 
brusih:ira. 

A conclusilo do Relatório Corcmans, apresentado à UNESCO 
nos primeiros anos de \960, só agora, com as providências to mudas 
pelo presente Governo cm março tHtimo, através da recente rc
cstruturuçi\o do IPHAN - Instituto d1l PatrittHlnio Histórico c 

Artístico Nacional, poderão começar u ser contestadas: principio 
apenas de um longo caminho cm que todos os homens de boa 
vontade temos de colaborar. Dizia o Relatório Coremans na sua 
contundcncia de documento impessoal a que ainda hoje é imposs[vcl 
nhjct:tr: t 

"Não hil verbas para assegurar a preservação das reparti· 
ç<ics culturais do País. Tem-se a clara impressão de que o 
governo não dá deliberadamente atenção ao patrimônio 
histtl rico e artístico brasileiro." 

• O Sr. Ruy Santos (ARENA...- BA)- V. Ex• dá licença para 
outra intcrvcnçflo1 t" • 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Eu só me 
beneficio com os apartes de V. Ex•. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Perdoe-me por estar 
ubusundo da sua tolcrfmcia. Houve, na Bahia, muita incompreensão 
d~ parte de ~ovcrnos c da própria comunidade. Vou citar dois exem· 
rios: quan<io o Gowrno Góis Calmon, pelos idos de 1920, resolveu o 
Governador manJar limpar a fachada da Igreja da Ordem Terceira 
de São Francisco, que fica junto da beUssima Igreja de São Fran
cisco, v cri licou-sc que dezenas e dezenas de mãos de cal, uma caliça 
grossa, cst"v" cobrindo a pedra de cantaria de que era feita u sua fa· 
chada. Outro episódio: quando Edgard Santos adquiriu o Seminário, 
P""' 1:, instalar o Museu de Arte Sacra, no limpar de teta, foram 
cncontrmlos ror baixo da pintura, pinturu grosseira de pintor de 
rurcdt:. c <.h:pois reconstituídos, quadros maravilhosos de sentido reli
aios'l. que liu;stüo, no Museu de Arte Sacra. Era o que desejava 

•;cgistr~r ... ..,.. • • • 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) - Veja V. Ex• 
como su:1 intervenção ~ sempre útil, pois que traz elementos de que 
c.:otrccr.: meu Uiscurso para se tornar uma peça mais ou menos 
razoável. (Não apoiado!) 

Certamente, Sr. Presidente, a situação mudou com os governos 
revolucionoirios, mas o t:stado trúgico dos arquivos do País- tema 
que rrocurarcmos abordar pormenorizadamente cm outra ocasião
um estado francamente insustentável, nos obriga a abaixar a cabe
ça melancolicamente diante de tal verdade. Por todos estes motivos, 
uma camr•mha de conscientizaçiio nacional torna-se indispensável c 
i:. sem exagero nlgum. matéria de ;alvação nacional. 
: , No entanto, desde 1923, quundo permaneciam muito vivos os 
ecos d:ts comcmoruçõcs do Centenário da Independência, levantava
se no Congresso :1 vot. pioneira do Deputado pernambucano Luís Ce
dro cm favor da conservação das testemunhas mudas da História 
nacional relas quais cumrria zelar. Ainda que vazado cm termos 
genéricos I.Jll!! hoje hào de nos parecer talvez ingtnuos, este primeiro 
rrojcto de defesa do património histórico assinala um marco dcci· 
sivo. Tros anos depois, inspirado pelo mesmo espírito de revisão do 
passado c estudo dn identidade real do País, reunia-se em Recife um 
congresso traUicionalistu que teria repercussão decisiva naquele bra
ço do nosso Modernismo literário que aí se acolheu debaixo do signo 
de "Rcgifio c Tntdiçiio". 

Nem por isto o "hottt-ttbaixo" sem critério foi evitado, A demo
lição crimino~u da vct::,:::l Sé du IJ!IRia, e a polomicu que se arrastou 
ror diversos anos ate o seu nrra;utnento definitivo, em 1933, a fim de 
que cm seu lugar se ubrisse uma praça aos bondes e fosse erigido um 
sanitúrio púhlico, rode rareccr hoje inacreditável, quase a versão ca
hocla ~ rctardatúria de um muu romance satrrico de Gabriel 
Chevalier. 

Vuh:-nos, contmlo, u informação que: acabamos de rt:ceber do 
nohrc Scmu.lnr Ruy s~mtos, de que as rdiquias que ali se c:ncontra
\'am. fnr:nn. preservadas c esttto muito bem guardadas na sua terra, 
11:1 Buhia d~.: tndns nàs. 

' . 
O Sr, Ruy Santos (AREN,;- BA)- Ainda mais, Excelência. 

Nnln.:ill da \'~:IIHI Sê, un contrúrin do que se tem dndo em outras ci
dades. niHI foram feitas construções. A Sé saiu pura abrir um pulmüo 
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rnuh; lar~o- a Pr:.h.;•1 da Sé. Não há nenhuma construçrw no mesmo 
loc~tl cm que esteve a Igreja, 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) - "Região 
c trudiçfw, infelizmente, é apenas característica de determinado 
estado de espírito pscudo-vanguardciro, que, mesmo bem inten
cionado, se apóia sempre na suficiência e na ignorância. Assim a his· 
tória da monstruosa dilapidação de um dos mais insignes 
monumentos da história religiosa do Brasil. demolido com u absurda 
cumplicidade da própria alta hierarquia religiosa, serviu há pouco 
como tese de doutoramento de ilustre urquiteto baiano: documento 
do mais alto interesse pelo que nele há de exemplar cômo 
documentuçào viva sobre a inconsciência daqueles que decidem sem 
poder fazô-lo c a inunidade, aparentemente de pés c mãos atadas, da 
maioria silenciosa, - maioria que, no entanto, se manirestou vito
riosamente no uno passado, no esplêndido exemplo de vontade popu· 
lar que resultou na preservação da Escola Normal Caetano de 
Campos paulista nu ... 

No decênio de 1930, entretanto, a situação parecia a todos os 
responsáveis de tal maneira grave que uma das primeiras provi
dõnci<ls tomadas pelo recí:m-criado Ministério da Educação foi a 
criação de um serviço que visasse proteger de modo efetivo mo
numentos c demais acervos culturais- movimento que aliás já se ia 
esboçando isoladamente em alguns Estados da União. 

Valeu ao nobre Senador Gustavo Capanema, nessa emergência, 
a colaboração sempre admirável de Mário de Andrade, que redigiu o 
Regimento do Serviço do Património Histórico e Artistico Nacional. 
Dava ele assim nova dimensão às idéias de projeto anterior elabo
rado por Poulo Duarte e por Mário de Andrade no âmbito estadual. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Tem V. Ex• somente cinco minutos para terminar 
seu discurso. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) - Estou con
cluindo, Sr. Presidente. 

Conhecemos a seqUência dos acontecimentos e o papel do 
IPHAN- Instituto do Património Histórico e Artistico Nacional, 
decisivo. ainda que insuficientemente divulgado, na sua trajetória de 
quarenta anos, quarenta anos completados este ano, quando al
c;mçou, em março último, o seu presente estatuto de órgão autô
nomo. Estatuto que, pnru um governo consciente e atuante como o 
nosso. não pode senão representar um segundo ponto de partida 
para a plenitude a que o IPHAN -Instituto do Patrimônio His
tórico c Artístico Nacional, tem direito no interesse de todo o País: 
ser presença obrigatória e voto de peso nas decisões interministeriais 
cm matéria específica que lhe for atincnte o vasto campo que com
preende a preservação urgentissima do acervo paisagístico, arqucoló
gicn, monumental, arquivístico. Isto é, toda vez que estiver em jogo 
matéria que for de segurança da nação. 

De uma certa forma de segurança, prioritária em sentido mais 
sutil ~: <to mesmo tempo molis imediato, pois diz respeito às mesmas 
ori~ens e 3 mesma coerência profunda da nação viva. Segurança que 
existe dentro de uma concepçUo inttgral de tempo, o .. tempo tríbio" 
de que fala a Antropologia,- passado, presente c futuro que suo os 
três níveis inscparúvds de vida, - tempo no qual estamos imersos 
incxoravdmente mesmo quando disso não temr'i consciência. 

Assumindo de forma concreta tal compromisso no momento em 
que o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. completa quarenta unos de incontáveis serviços prestados 
tt nucionalidadc, semdhante .:ttitudc do Governo - dur presença e 
voto decisivo ao IPHAN -Instituto do Património Histórico e Ar· 
tístico Nacional, nas decisões interministeriuis que ubrunjam a sua 
ftrcu cspecílica - atestaria uma autêntica e decisiva .. vontade de 
civilizaçito"; uma atitude que comprovaria, à margem de qualquer 
intcnçfLo festiva, uma maturidade da qual queremos e devemos ser 
t:ontcrnporúneos. Pois a dura vcrdude verdadeira é que resta muito 
pouco tempo útil para salvarmos muito do melhor de nós mesmos
Jo nos"io ser cnlctivo e trunstcmporal, suicidamcnte desprezado e 

nbandonado u si mesmo. O tema é decisivo c ainda teremos oportuni
dade de voltar a ele em outra oportunidade. 

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

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo u palavra ao 
nobre Senador Orestes Quérciu. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, por 

ccssiio do Sr. Senador Augusto Franco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jcssí: Freire- Domício Gondim - Milton Cabral - Marcos 
Freire- Paulo Guerra- Lourival Baptista- Heitor Dias- João 
Calmon- Nelson Carneiro - Orestes Qui:rcia - Mattos Leão -
Lena ir Vargas- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
llem I: 

VotHçiio, cm turno único, do Requerimento n9 98, de 
1977. do Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a trans· 
crição. nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento 
feito pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto 
Gcisel, cm Belo Horizonte, nas solenidades de comemoração 
do Dia do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado. 
Scrú feita a transcriçiio solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRI· 
ÇÃO E SOLICITA DA: 

"Atendendo ao convite que me fizeram, estou aqui para festejar, 
com vocês, este Dia do Trabalhador. 

Vim a Belo Horizonte acompanhado de ministros do meu gover
no, tendo presente a relevante importância do Estado de Minas 
Gerais no quadro nacional, importante pela situação geográfica, 
pela sua história, pela sua cultura, pelo seu valor politico. O Estado 
cresce continuamente no campo econômico, em todos os seus 
selares: na pecuária, na agricultura, na mineração e, principalmente, 
na indústria. O Estado se desenvolve em largos passos, graças ao tra· 
balho c ao esforço do seu povo, apoiado pelos seus governantes, que 
vão transformando Minas Gerais, ao longo do tempo, num grande 
pólo de desenvolvimento do interior de nosso País. 

Esta é uma das razões por que estou com vocês, e através devo
côs, de todos os brasileiros que trabalham. Tenho dito muitas vezes 
-c acho que devo repetir agora-, que a finalidade da ação gover
namental é basicamente o homem, o seu bem-estar, o seu desenvolvi
mento humano, no quadro social que i: a grande nação brasileira. 

Neste sentido, desde o inicio de meu governo, c em prosse· 
guimento aos governos revolucionários que me precederam, temos 
trabalhado, procurando um desenvolvimento integrado, e nos 
preocupamos com a economia e também com o desenvolvimento 
social c politico: no desenvolvimento social temos nos esforçado 
para melhorar as condições de vida de nossa população. Baseamos o 
nosso trabalho nu criação do Conselho de Desenvolvimento Social; 
na instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, c nu 
reorganização, cm novas bases, do Ministério do Trabalho. 

O nosso esforço não se limitou à áreu do trabalho; estendeu-seu 
amplos sctores da educação, da saúde, do suneumento, du habitação, 
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do ubastccimcnto, dos transportes, da previdência e da assistência. 
Foi um esforço ingente, cm que muito se fez e muito já está pratica· 
mente cm açuo, produzindo resultados. Não cabe, aqui, que eu reme· 
more tudo o que foi feito. 

Muitas coisas foram lembradas, através das palavras do Minis
tro do Trabalho, Arnaldo Prieto. Acredito, porém, que cada um de 
vocês saberá fazer uma avaliação dessas realizações, através da 
comparação do passado com o dia de hoje, o que permitirá chegar a 
uma conclusão honesta. Criticas não nos têm faltado; muitas, sem 
dúvida, accrtttdas, merecedoras de consideração, c que nos levam a 
fazer as necessárias retincações; outras, entretanto, são demagógicas, 
insincerus, irreais, porque não levam em conta nem o que é justo, 
nem o que se pode fazer, nem o que se deve fazer. A estas, nós 
desprezamos. 

Não vou, como lhes disse, recordar o que já fizemos, mas desejo 
destacar alguns pontos que me parecem relevantes, e que ocorreram 
nestes últimos tempos. Em primeiro lugar, vou dar ênfase ao que o 
Ministro Prieto disse há pouco, quanto nos acidentes de trabalho. O 
problema da segurança do trabalhador é um esforço extraordinário 
para reduzir o número desses acidentes e, graças a esse esforço e à 
compreensão da campanha que empreendemos, jâ podemos afirmar 
que estamos vitoriosos: o número de acidentes tem diminuldo pro· 
porcionnlmente, e a própria natureza dos acidentes também tem se 
revelado menos grave. 

Em segundo lugar, quero referir-me no desenvolvimento 
sindical. Este cresce harmoniosamente; os sindicatos vivem e pras· 
peram, tanto os dos empregados como os dos empregadores. 
Assinalo também o recente ato do Governo, criando o Conselho de 
Política de Emprego. f:: matéria muito relevante, não só tendo em 
vista a extensão do nosso território, a diversidade de nossas 
atividades mas, principalmente, o extraordinário crescimento de 
nossa população, que nos obriga a criar condições para mais de um 
milhão de empregos novos, cada ano. E, por outro lado, sabemos 
que a rotatividade dos trabalhadores nas empresas ainda é muito 
grande e que se criam problemas que merecem atenção muito cspe· 
cinl, para que todos tenham, realmente, condições de trabalhar. 

Concluímos também os estudos para reorganização das reparti· 
ções do Ministério da Previdência e Assistência Social. Procuramos, 
através dessa reorganização, racionalizar as diferentes entidades que 
compõem o Ministério e, assim, dar-lhe mais eficácia, preparando-o 
para atender, cada vez melhor, às necessidades de previdência e 
assistência dos trabalhadores. 

Desejo referir-me ainda à expansão e ao desenvolvimento .do 
sistema consubstanciado nos programas do PISe do PASEP. Nestes 
programas já se encontram cadastrados 32,5 milhões de trabalha· 
dores, quase um terço de nossa população e, praticamente toda a 
nossa força de trabalho. E esses programas, em julho, jâ disporão de 
recursos no valor de 63 bilhões de cruzeiros. Este pntrimõnio está cm 
vias de ser reforçado substancialmente, com a transferência, para o 
sistema de grande parte das ações de que o Governo dispõe nas sacie· 
dados de economia mista, através de um projeto de lei que ora está 
submetido ao Poder Legislativo. 

Desta forma estamos fazendo uma melhor distribuição da 
riqueza em nosso Pais. E ainda neste quadro, em julho deste ano, 
pela primeira vez distribuiremos um salário mínimo- o 14• salârio 
- pura sete milhões de trabalhadores, que jâ estilo integrados no 
sistema hú pelo menos cinco anos e que ganham menos de cinco salâ· 
rios mínimos. 

No setor da habitação, hã dias o Governo udotou uma nova 
decisão, através da Caixa Econômica Federal, permitindo-lhe aplicar 
maior soma de recursos, 25% do depósito das cadernetas de poupun· 
çus, para a compra de habitações já usadas, de modo a assegurar me· 
lhores condições de moradia. E destaco que este programa habi· 
tucionul reservu boa parte desses recursos, cerca de 40%, pura a aqui .. 
siçilo do moradias fora das áreas metropolitanas e das demais capi· 
tais, a nm de assegurar melhores condições de vida nas cidades do in· 
tcrior. 

Existe ainda o recente ato que ampliou as férias dos trabalha· 
dores para 30 dias c que permitiu a conversão de uma parcela desse 
período, isto ê, dez dias em dinheiro de modo que os trabalhadores 
menos afortunados tivessem algum recurso para efetivamente gozar 
essas férias. 

E por último, quero dizer algumas palavras sobre um dos 
problemas mais agudos que atingem a todos nós. Quero referir-me à 
innaçào e seus graves inconvenic:nteli para a nossa vida. e. uma doen
ça crõnica de nosso País, que ora recrudesce, ora arrefece, mas que, 
pela elevação do custo de vida deteriora os nossos salários. " uma 
doença crônicn, como já disse, que decorre da denciéncia que ainda 
temos em nossa produção e na circulação de nossos bens, sobretudo 
na sua comercialização. Mas a inflação decorre também de defeitos 
de mentalidade, que precisamos varrer de nossas mentes, num esfor· 
ço conjunto e comum, para tornar a vida menos cara e para que 
possamos usufruir de maior quantidade de bens. 

E além dos problemas internos, que geram essa inflação, sofre· 
mos os efeitos externos, muito mais difíceis de eliminar. Mas asse· 
guro·lhes que o Governo está empenhado em vencer essa doença. 
Não é tarefa fácil, porque não há processo que indique qual é o remé· 
dia adequado, e, sobretudo, qual a verdadeira dosagem que o 
remédio deva ser aplicado. Ora ele é fraco, e a inflação persiste; ora 
ele é forte demais, e nos ameaça com a estagnação e a recessão que 
também silo danosas, talvez mais do que a própria inflação. 

O Governo está empenhado em combatê-la. Nesse sentido, es· 
peru a ajuda de todos, para que, pelo trabalho, pela consciência, pela 
formação de nova mentalidade, consigamos erradicar esse mal que 
nos aflige. 

Assim, o Governo dá curso ao seu programa no campo social. 
Dá curso através de ações continuadas, persistentes e que têm cm 
vista melhorar o bem-estar dos brasileiros. Este programa realiza-s~ 
dentro da mosofia cconômica que adotamos, que é a da livre 
empresa, regime de competitividade e, pois, de maior criatividade, de 
melhor produção. Mas é a livre empresa trabalhando com espírito so· 
cial solidário, em que empresários e empregados se irmanam no 
objetivo comum. 

Muito a Revolução tem feito neste campo, mas muito e muito 
mais ainda resta por se fazer. Estamos longe do ideal que imagina· 
mos, mas não nos devemos atemorizar com a grandeza da tarefa que 
temos pela frente, nem devemos ter receios de um fracasso, pelos 
reduzidos recursos financeiros de que dispomos para essa tarefa de 
tal magnitude. 

Ao contrário, vemos nela um desuno estimulante, que deve ser· 
vir para desenvolver em nós todos um esforço conjunto, um espírito 
de luta, de governantes e governados, de empresários c empregados, 
para que, juntos, possamos fazer do Brasil, realmente, a grande 
Nação, onde os brasileiros vivam mais felizes no quadro de suas fa· 
milias, num futuro promissor." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 106, de 
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham 
tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado 
n•s 128 e 131. de 1976 c o Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 
1977, que regulamentam a profissão de corretor de imóveis. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a decisão do Plenário. 

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

Discussão, em turno ún'ico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 33, de 1976 (n' 70-A/76, na Cümara dos 
Deputados), que nprovu as contas da Petróleo Brasileiro S.A. 
- PETROBRÁS, relativas ao exercício de 1968, tendo 

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por não 
se tratar de matéria que justinque a aprescntuçilo de Projeto 
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de Decreto Legislativo - sob n•s 3\ c 32, de 1977, das 
Comissõ~:s: 

-de Constltu\çilo c Justiça; c 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a dis· 

cussào. 
Em votuçào. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecersentados. (Pausa.) Rejcitudo. 
A matéria será arquivada, feita u devida comunicaçào à Câmara 

dos Deputados. 

1':: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1976 
(N• 70-A/76, na Câmara dos Deputados) 

Apro•a as contas da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRÁS, relativas ao cxerdclo de 1968, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Suo aprovadas as contas prestadas pela Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRÁS, relativas ao exercício de 1968, de 
conformidade com o parágrafo único do art. 32 da Lei n• 2.004, de 3 
de outubro de \953. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
regula u indcnizuçào à dependente, e dú outras providências, 
tendo 

PARECER FAVO RÃ. VEL, sob n• 522, de 1976, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça. 

Sobre a mes:t, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

1':: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•l26, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alinea a, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 142, 
de 1976, que regula u indenizução à dependente, c dá outras 
providêncius, u nm de que sobre ele seja ouvida a Comissão de 
Lcgislaçito Social. 

Saiu das Comissões, 13 de maio de 1977. -Hel•ídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
dcliberuçào do Plenário, a matéria é retirada da pauta para a audiên· 
cia so\icit:tda. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotuda a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

H ú on1don:s inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha, pela 

Lidcranç~l da Minoriu, 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE. Pela Liderança da 
Minoria. Pronunciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, fui surpreendido, pela leitura de jornais de ontem c de 
hojc, por umu not:t que ddxou a mim I! a meu Partido, principulmcna 
te a minha pessoa cm particular, ahsolutamcntc constristados. 

Dil'ia O E.1wdo de S. Paulo, ontem: 

O bispo do l'ropriú (Sergipe), D. José Brundilo de 
Castro, foi acusado de comunista ontem cm Salvador pelo 
deputado estadual Stoesscl Dourado, da ARENA, no 
Palúcio Rio Branco. logo UJ'Hls um encontro do parlamentar 
com o Governador Rohcrto Santos. 

.. 'ft0 i,:;:r • .. \. *ii m: ,, ·;:;-· ,r 
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A acusação, já feita no dia anterior por Stocssel e outro 
deputado urenistu, Jairo Sento Sé, foi provocuda pclu 
aprcscntaçilo de uma cópia do depoimento do bispo nu CPI 
das terras nu Câmara Federal, durante a discussão, nu 
Comissão de Justiça da Assembléia Legislativa da Buhia, do 
pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito pura apurar os casos de grilagem no Estado. 

A leitura dessa nota compungiu particularmente a minha pessoa 
por ser esse bispo o segundo bispo da minha pequena c modesta cida· 
de do rio Silo Francisco, pessoa com quem tenho a honra de ter um 
convívio fraternal e quase diúrio. 

Sr. Presidente, pergunto a mim mesmo a quem serve essa 
acusação e por que é feita. Respondendo u mim mesmo cssn pergun
ta, parece que essa acusação, bem explícita no texto da nota, é oriun
da do papel que aquele bispo vem exercendo cm relação a uma 
experiência que tem sido feita pela Cia. do Vale do São Francisco, 
naquela região da minha terra natal. Por felicidade minha, aquela 
experiência, extremamente polêmica, foi analisada, ln loco, por ilus
tres membros desta Casa, cm recente viagem da Comissão de Assun
tos Regionais ao Nordeste. 

Companheiros que estão comigo agora, aqui, nesta tarde, são 
testemunhas do grave ambiente social que foi gerado depois que o 
Governo decidiu fazer uma reforma agrária sul generis, muito mais 
próxima ao socialismo do que as teses defendidas por aquele Bispo. 
Recordam alguns dos meus colegas, em reuniões que tivemos na 
Cidade de Penedo, e mesmo na Cidade de Propriá, a unanimidade de 
opiniões contrárias itqucle plano de irrigação que, como disse, tem 
todos os ingredientes de Socialismo, e que vem desalojando peque
nos agricultores da minha terra, copiando, como é bem costumeiro 
cm nosso Pais, tecnologia importada de outros países, numa tentati· 
va de fazer i rriguçào de terras do baixo São Francisco de maneira 
absolutamente infeliz. 

A unanimidade era tão patente que vimos, naquela reunião, a 
união de pequenos posseiros à palavra de latifundiários da região, to
dos reverberando contra o irrealismo com que se fazia esse progra
ma. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Bispo de Propriá foi, naquela 
ocasião, c continua sendo, o porta-voz dessas facções singulares que 
se uniram contra essa luta, desse socialismo entre aspas que se tentou 
impingir àquela região, e foi porta-voz tanto dos mais humildes 
quanto de outros proprietários de terra. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR.GILVAN ROCHA (MDB-SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Senador Gilvan 
Rocha, somos de Sergipe. Conheço alguns problemas referentes ao 
posicionamento do trabalho que o Governo realiza nas margens do 
baixo Suo Francisco. V. Ex• falou que o sistema que estava sendo 
implantado polo Governo seria nmis de que uma República 
Socialista. Quero dizt.:r u V. Ex• que n Governo fez desapropriação, 
nessa parte do baixo Silo Francisco, tanto de pequenas como de gran
des propricd~des. Entilo, nilo me parece que tenha sido igual ao regi· 
me socialista. Muito obrigado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agradeço u 
intervençilo de V. Ex•, mas V. E.,• hit que se lembrar que coloquei 
aspas cm socialismo. Apenas lcmbruvu o inusitado Uc lJUc.: esse tipo 
de cxpcriêncin uniu os grandes c pequenos proprictúrios, justamente 
pela semelhança que havia com a divisão socialista, jú que eram 
desmembradas terras, essas tcrrus crum pugas com um preço irrisó
rio c só depois erum rt:distribuidas como num modelo muitíssimo 
semelhante uo modelo sociulistn c redivididus a posseiros que fuzinm 
um vestibular .mi ~-:etwris pnr:.t adquirirem cssus terras. 

Pois bem, Sr. Presidente, o bispo tornou-se o advogado, relem· 
bmndo a velha Igreja dus Catacumbas, que sempre se opôs, no curso 
dn Histôriu do Cristianismo, t1 ingerência dos poderosos sobre os 
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humildes. Bastou isso pura que fosse levantada a pccha de com uni· 
znntc, c mesmo de •·prelado vermelho", sobre um homem que vem 
exercendo o seu pastoreiro na maior dignidade e na maior sintonia 
com os melhores princípios do Cristianismo. 

Mas, Sr. Presidente, nz também a mim mesmo a pergunta: A 
quem servem esses propósitos? Esta Casa recorda, ainda há algumas 
semanas, que daquela tribuna tentamos analisar o porquê de este 
País teimar em não se normalizar constitucionalmente; quais as dcs· 
culpas que o sistema nos impigia para dizer da impossibilidade do 
nosso encontro com a Democracia. Daquela tribuna, dizia que a 
primeira delas, a tese do saudosismo não mais nos convence, já que 
sabemos que 70% da nossa população não têm ligações nem de con· 
temporaneidade com os idos de 1964. Disse também que a tese do 
Executivo forte, suncientc para levar um Pais ao desenvolvimento, 
caía por terra pelo proprio exemplo da nossa Terra. E por fim, disse 
que a última c final desculpa, a que o sistema se agarra para tentar 
demonstrar a utilidade de se continuar na cxceção, era justamente a 
simplória e infantil tese de colocar todos os ide.alistas desta Terra na 
vala comum do comunismo internacional. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - V. Ex• dá licença para 
um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOI!- SE)- Com muita honra. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC) - Fui um dos integrantes 
da Comissão de Assuntos Regionais que esteve percorrendo o Nor· 
deste, inclusive a região do Vale do Silo Francisco e participei de 
reuniões com pequenos agricultores nas Cidades de Penedo e de Pro· 
priá. Senti, ouvi as angústias da maioria dos pequenos agricultores 
daquela área, pelos métodos como estava sendo feita a distribuição 
da terra, pela maneira compulsória do sistema ali adotado, para a 
ocupação daquele área. Quero, por isso, subscrever as palavras de 
V. Ex•, nesta oportunidade, e dizer que hoje vemos, com muita facili· 
dade, determinadas pessoas ocupando posições de destaque e de 
responsabilidade da Nação, apontar outras pessoas, que estão defen· 
dendo os fracos e oprimidos, como comunistas. 1: muito comum isso 
hoje no Brasil. A falta de argumentação lógica leva essas pessoas a 
tacharem fulano ou bcltrano de comunistas porque estão dcfcndcn· 
do os fracos e os oprimidos deste País. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agradeço ao 
nobre Colega, que dá um depoimento de vista, pois esteve conosco 
nessa região, c inclusive porque ajuda o seu modesto colega quando . 
confirma a semelhança dos métodos usados naquela região com os 
métodos dos países de ideologia de extrema esquerda. 

Sr. Presidente, dada a singeleza da argumentação daqueles que 
vi:em mal os que defendem os reais interesses dos pequenos c dos 
sofridos, linha aliás na qual se inscreve a Igreja que, como eu dizia, 
volta, para a alegria dos católicos, a atuar como na época das cata· 
cumbas, esta minha explicação de hoje pode ser por esses elementos 
classincada como uma manifestação eivada de partidarismo. 

Eis porque desejo nestas palavras de alerta que dirijo à Casa, e 
fazendo justiça àquele prelado da mais alta qualincaçi!o, transferir a 
apreensão que hoje i: minha para uma ngura da maior credibilidade c 
da autoridade do clero brasileiro que é Sua Eminência o Sr. Cardeal 
Dom Avelur Brandão Vilela. 

O Sr. Benedlt,o Ferreira (ARENA - GO) ...., V. Ex• permite 
uma observação? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Fcrrclr• (ARENA- GO)- Tenho proclamado 
nesta Casa, a minha condição do não católico, apostólico, romano, 
mas reiterudnmcnte. tenho munifestudo, como brasileira, a meu 
apreço, a minha gratidão pelo quanto devemos à Igreja Católica na 
consoliduçila de nossa P{ttrin, esse imenso continente, e que marcha, 
celeremente, paru ser u Pútriu do Evangelho. Folgo em verificar, u 
esta alturu, pclns paluvra!i de V. Ex•, a existência, dentro dus hostes 

emcdebistas, de uma posição de simpatia pela Igreja, quando consta· 
tamos, entre os mais c!ostacados companheiros de Bancada de 
V. Ex•, nesta Casa ou nu Câmara dos Deputados, uma verdadeira rc· 
taliação da Igreja Católica, verbcrando-a a tal ponto que, muitas 
vezes, ficamos confusos - quando se discute o divórcio, a prcser· 
vação da indissolubilidade do vinculo conjugal - sem saber se es
tamos discutindo os interesses ,da família brasileira ou nos prcpa· 
rando para um processo como aquele que se realiza na Irlanda, isto 
é, uma guerra religiosa, tais os ataques a que se assiste diuturna
mcnte no Parlamento, hoje, à Igreja Católica, porque é indissolubilis· 
ta. Não posso entrar no mérito do pronunciamento de V. Ex• 
porque, realmente, desconheço o prelado, o sacerdote de quem 
V. Ex• faz a defesa. Mas, de qualquer forma, congratulo-me com 
V. Ex• quando, fazendo justiça à Igreja Católica, traz cm suas pala· 
vras esse reconhecimento que deve ser de todos nós, brasileiros, 
católicos ou não, a esta magna instituição que tantos c relevantes ser· 
viços vem prestando ao Brasil, como presta agora, neste instante, 
quando tenta esclarecer a opinião pública contra o flagelo do divór· 
cio. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agradeço a 
intervenção do nobre Senador c digo-lhe que percebi a sutil insinua
ção, quando faz conotações sobre temas que, evidentemente, não 
foram de minha intenção colocar em pauta. Apenas não reconheço 
cm V. Ex• autoridade teológica para exorcizar esse modesto orador. 
Mesmo que fizesse isso por minha conhecida opinião favorável ao 
divórcio, V. Ex• deveria também lançar o seu anátema sobre mem· 
bras da Bancada de V. Ex• 

Eu dizia, Sr. Presidente, que cu passava a palavra a um dos mais 
eminentes prelados da Igreja Católica Brasileira que, no emaranhado 
dessas acusações singelas, simplórias c que são usadas como um 
escudo para defesas inconfessáveis lançam, na mesma vala, aqueles 
idealistas junto com os cultores do credo vermelho. 

Dizia D. A velar na Folho de S. Paulo de hoje: 

Salvador- "Estão abusando da expressão "comu· 
nista" que se emprega hoje a torto c a direito. Qualquer dis· 
cordância da ordem ideológica, de natureza politica, de inter· 
pretaçào no campo da economia, passa logo a ser identifi· 
cada como doutrina comunista ou atitude própria de comu· 
nista", afirmou ontem, cm nota oficial o arcebispo de Sal· 
vadore primaz do Brasil, Cardeal D. A velar Brandão Vilela". 

Creio, Sr. Presidente, que o enunciado autoritário da voz de Sua 
Eminência deverá calar bem fundo na conscii:ncia daqueles brasilei· 
ros que, de maneira escusa, tentam cobrir as dificuldades nacionais 
pelo expediente infantil, ilógico, que não se coaduna com a inteligên· 
cia de certas figuras deste Pais, para tentar acobertar o fracasso de 
uma administração, trazendo pechas a brasileiros insuspeitfssimos 
que, certamente, não os atingirá. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a patavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. 

Nilo i: l'ílcil, pelo contrário, i; muito difícil, mesmo porque já 
causa medo, tal o passionalismo, usar da pulavra para o cxercfcio do 
menor direito que restarht ao esbulhudo, àqueles que não conseguem 
aceitar o estupro du consci~ncia nacional passivamente. 

Intentam, o de certu forma vào conseguindo, os divorcistas, 
afogar na fonte, matar no nascedouro, todas as rcações dos indis· 
solubilistus, gracus, lamentavelmente, não a algum argumento respci· 
tável, mas exclusivamente atruvês de dados absolutamente falsos. 
diabolicumente arranjados, por enquotcs adrede c espertamente 
forjadas, pura projeturcm situações que, nem de longe, correspon· 
dem à verdadr., uo que cfetlvamente ocorre, no Brusil. 
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Como simples exemplo, Sr. Presidente, aqui está. Numa dessas 
cnquctcs,junto a Congressistas, há poucos dias o Correio Bra=lliense 
deu como divorcistas, ou como decididos u votar pelo divórcio, os 
indissolubilistas Deputado José Machado c o Dcputudo Ruy Brito, 
dentre outros. 

Quanto a José Machado, o mesmo jornal noticiara dias antes 
que r.:le estaria fazendo comícios contra o divórcio, nos corredores da 
Câmara. M us, entre os outros, Sr. Presidente, acode-me à memória, 
que o ilustre Senador Jarbas Passarinho - indissolubilista, para 
orgulho c felicidade de todos nós - também foi catalogado como 
divorcista. Na mesma nolfcia a que me reporto, o mesmo jornal deu 
como indecisos, entre outros, os Srs. Deputados João Alves c Vasco 
Neto, indissolubilistas convictos e, como tal, conhecidos de todos. 

Mas, Sr. Presidente, é com o objetivo exclusivo de provocar a 
piedade - a solidariedade nos corações e consciéncias bem forma· 
das, criminosamente, alardeou o número de desquites que nunca 
acontecentm, buscando, naturalmente em primeiro lugar, convencer 
a nossa gente de que tudo está podre, de que a família está ir· 
remediavelmente perdida c ao mesmo tempo intentam - e o que é 
pior- estão conseguindo, a compaixão dos bem casados, das pes
soas felizes no matrimõnio que, receosas de uma atitude egoísta, ante 
as centenas de milhares de .desquitados anualmente, constante na 
justificativa do nobre Senador. Nelson Carneiro, e dos milhões -
atentemos bem, Srs. Senadores - de desquitados, segundo o Sr. 
Deputado Gióia Júnior, de São Paulo, ou com os mais escabrosos 
argumentos do Sr. Deputado JG de Araújo Jorge, que sustentava da 
tribuna de uma sessão do Congresso que, cm 1975 e 1976, 80% das 
crianças nascidas no antigo Estado da Guanabara seriam filhos 
adullerinos. Por fim, para extremos de dúvidas quanto à disposição 
dos divorcistas, isto é. até onde serão capttzcs de chegar, temos o 
pronunciamento do Deputado Edgar Martins. do MDB paulista, 
publicado no Correio Bra:iliense de ontem que diz, sob o titulo 
"Ilegitimidade": 

"Ilegitimidade 
Ao !<li ar na sc<siio do Congresso Nacional, focalizando 

problemas ligados ao debatc cm torno do divórcio, o 
Dcrut:tdo Edgar Martins (MDB - SI') leu estatísticas 
olkiais sobre Ulhos ilegítimos pel:ts quais nasceram, no 
Br:tsil. cm 1974, 4 milhões 378 mil e 868 crianças- palavras 
tc.xtuuis do Deputado- qut.: nem podem ter existência civil, 
porque siio lilhos il!.!gítimos de uniões consideradas fora da 
lei." 

Ora, Sr. Presidente, mais adiante diz o mesmo Deputado: 

"os lilhos adu\terinos somente podem ser reconhecidos 
após~~ dissolução, pura esse efeito, a separação ininterrupta 
do cusal por mais de cinco anos, devidamente comprovada 
em juizo." 

E prossegue: 

Esses chamudos "filhos adultcrinos ou incestuosos" -
acrcsl.!entou o deputado - continuam tt proliferar as
sustadoramente, cm virtude de uma situação legal, porém 
injusta, que ainda não se logrou sanar no Brasil: o desquite. 
Mesmo que um li\ho tenha sido reconhecido pelo pai 
desquitado, esse nlho continua sendo, para muitos fins ilegíti· 
mo. 

Sr. Presidente, preocupados com a firme sustcntaçtlo de que os 
nossos jovens não mais estavum se casando, face ü indissolubilidade, 
vejamos porque nas hostes indissolubilistus, cm certos momentos, 
chegou ~~ rcinm um certo dcsulento, um certo dcsftnimo cm reagir-se 
U ondu divorci~tu. 

Frn prnndro lugar, inequivoctlmentc, como homens de boa ré, 
acreditamos n~ts publicat;l-les, nos dudos efusivamente divulgados 
pelos meios de comunicação até cntUo tidos como imparciais no seu 
todo, isto i:, n:to conhecíamo~ as estatísticas do IBGE lJUe, interpreta
das, indicam as razões do engajamento favorúvcl ~w divórcio, pelo 
sctor. 

Quanto à queda do número de casamentos, o IBGE respondeu: 
415.000 casamentos, em \969; 819.405, em 74, ou seja, 97% de 
aumento em 5 anos, enquanto os desquites só cresceram 67% no mes· 
mo perlodo. 

Em segundo lugar, pela mesma razão, ou seja, nilo tínhamos 
verificado no mesmo JBGE que há centenas e milhares de desqui· 
tados anualmente, ou milhões de desquitados;- isto já é: da lavra do 
Deputado Gióia Júnior - para encontrar-se não centenas ou 
milhões mas 104.000 desquites foi-nos preciso somar todos os desqui· 
tes registrados no Brasil, de 1948 a 1973. 

Não bastassem, Sr. Presidente, os absurdos das distorções e o 
verdadeiro bombardeio publicitário utilizando estes dados, mas que 
comprovadamente falsos, para impressionar e provocar a piedade 
cm nossa gente quanto ao número de casais infelizes, partem para o 
horror da injúria coletiva à mulher brasileira. 

Um Deputado tido e havido como intelectual, sustenta da tri· 
buna do Congresso, como já aludi, que 80% das mulheres do Estado 
que o elegeu c que concebem, que cumprem a mais sublime das 
missões de suas missões na Terra, que é ter filhos, são adúlteras ou 
prostitutas. Mas não pâra ai, como vimos. Um outro Deputado 
Federal, também, divorcista, jâ agora de São Paulo, segundo o 
Correio Bra:i/iense, vai muito além, num verdadeiro desvario, nulllJI 
loucura jamais publicada no Brasil, para tentar provar que nada 
mais resta de moral no Brasil, que nada mais resta por ser salvo entre 
nós brasileiros, não se limita a acusar de prostitutas ou adúlteras 
todas as mulheres do seu Estado,, a exemplo do seu correligionário 
carioca; acusa a todas as mães brasileiras que tiveram filhos em 1974 
- jil haverem gerado filhos adulterinos. Diz ele: "que nem podem 
ter existência civil porque são filhos ilegítimos de uniões considera· 
das fora da lei.". 

Pois bem, Sr. Presidente, vejamos ainda a resposta do IBGE, 
que aqui está: Registro Civil no Brasil - 1974 - Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, IBGE, Diretoria Técni· 
ca. Aqui está: número de registro de nascidos vivos, de nascidos mar· 
tos, de casamentos e óbitos cm 1974, no Brasil, num total de 4 
milhões, 311 mil, 208; esse é o número de nascidos vivos no Brasil; 
nascidos mortos: 69.082. 

Sr. Presidente, percebe-se ai que, no alã de mostrar que nada 
mais merece a nossa luta no Brasil, não respeitam nem aos mortos, 
porque mesmo somando-se os nascidos mortos nós não encontramos 
o número de filhos adulterinos verificado pelo ilustre Deputado 
paulista. 

Sr. Presidente, o deplorável é que isto está publicado, o deplorã
ve\ é que isto esteja esposado como verdade, porque noticiado por 
um jornal respeitável. O lamentável, Sr. Presidente, é que números e 
resultados de enquetes só silo publicados pelos nossos meios de 
comunicação quando se prestam aos objetivos divorcistas, mesmo 
quando insultam nossas miles, irmils, esposas e filhas. 

Tanto isso é verdade que, em nenhum debate na rádio, na te\evi· 
são, ou em qualquer publicação de revistas ou jornais, verificamos a 
publicação de estatísticas oficiais, sejam do,IBGE ou da Organização 
das Nações Unidas, que demonstrem a cabal imprestabilidade do di· 
vórcio como solução para os problemas dos casais desavindos, das 
famílias e dos filhos órfilos de pais vivos. Ao contrário, demonstram 
a sua característica,- isto·é a característica do divórcio- de mal su· 
mamente proliferante, negando-se a publicar os números, dentro do 
preconceito "não li e nilo gostei". 

Esquecidos, talvez, da sua importância e até de que, mora\. 
mente, estão impedidos de legislar em causa própria, como ocorre de 
fato e de direito com os Congressistas, que, por certo, sua grande 
maioria, iluqucndos na sua boa fé e até mesmo, sinceramente, con· 
vencidos de que abraçam uma causa justu e a solução que mais con· 
venha à família brasileira, o certo é que, u esta altura, os nossos 
meios de comunicação fazem-me lembrar, Sr. Presidente, a história 
do menino que gostava de pregar sustos, de pregar peças nos seus 
companheiros de nataçào. Ao meio das brincadeiras da nutaçilo, este 
infortunado garoto brincalhão gritava que se estava afogando c seus 
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colegas, solícitos, pressurosos iam salvá-lo, após o que eram go· 
zados, eram escarnecidos e debochados pela sua ingenuidade, eis que 
imaginavam que realmente estava se afogando. 

Pois bem, Sr. Presidente, tantas vezes ocorreram essas situações 
que, de certa feita, acometido de uma câimbra, esse infeliz garoto 
gritou por socorro até que consumidas foram suas forças, c nenhum 
de seus companheiros intentaram salvar-lhe a vida. 

Ninguém, Sr. Presidente, do mais humilde no mais qualificado 
neste País, ignora a importância, a significação das comunicações, 
seja nu educação do povo ou até mesmo para a própria segurança 
nacional. Tanto é verdade que nos países democráticos, a exemplo 
do nosso, os governos mantém um regime de concessões a titulo prc· 
cário, enquanto nos totalitários as comunicações são monopólio do 
Estado. 

No entanto, os fatos até aqui alinhados indicam que cstâ fal· 
tando essa consciência dentre os nossos comunicadores, os quais, 
para o bem do Brasil, precisam, antes de tudo, quando lidos ou 
ouvidos, serem acreditados. 

Com relação às novelas da televisão, Sr, Presidente, tantas vezes 
esta Casa tem sido palco dos queixumes e da vcrberação de todos 
aqueles que se preocupam efetivamentc com os bons costumes de 
nossa Pátria. As novelas da televisão, hoje, com um objctivo 
diabólico, corno que para tornar tudo natural - a prevaricação, o 
adultério, a infidelidade, em todos os seus aspectos c matizes, assim 
como o alcoolismo -, utilizam os nossos atares, numa violcntação 
às nossas mais caras tradições: até mesmo quando servimos o ca
fezinho àqueles que nos honram com a sua visita, pois nas nossas no
velas já não se serve mais cafczinho, serve-se ulsq~c. serve-se álcool, 
numa promoção diabólica para transformar-nos cm alcoólatras, cm 
adúlteros, em prevaricadores. 

Sr. Presidente, há mais: através da televisão e do rádio, ouvindo 
os jornais falados, assistimos à exaltação ao erro, à exaltação ao cri· 
me, como ocorreu recentemente: como s.: fora um herói nacional, 
corno se fora o lilho pródigo que retornasse ao lar, assistimos a todos 
os meios de comunicação e, de modo particular, a televisão, exaltan· 
do e promovendo um reles e vulgar criminoso, um infeliz criminoso, 
o assaltante do trem pagador da Inglaterra. Entrevista-se, Sr, 
Presidente, como se aquele cidadão fosse realmente um herói, um 
benfeitor da humanidade, Mas, o pior de tudo é a publicação de 
inverdades as mais grosseiras, colocando os indissolubilistns como os 
divorcistas, como indecisos- c cu jã citei, aqui, nomes. 

Os políticos e os jornalistas são duas classes, duas categorias 
que, invariavelmente, em todas as épocas e, por certo, cm todas os 
países democráticos, sempre foram compostas de idealistas, de. 
românticos e, sobretudo, de indivíduos capazes de professarem o 
voto de Silo Francisco de Assis, o duro voto de probreza com o que 
nos sacrificamos, com o que punimos nossas famílias, jornalistas e 
politicas, quando as temos que sustentar exclusivamente com o que 
nos pagam, cm termos materiais, pelo exercício da aiividadc abra· 
çada. Contudo, todos nós, mesmo não proclamando e atê mesmo 
negando, buscamos a remuneração maior, a paga que realmente nos 
importa que 1: o respeito, a estima dos concidadãos a quem servimos. 

Daí, Sr. Presidente, este dia de grande significação para a nacio· 
nulidade, este dia em que ~~ Imprensa teve, talvez, o seu mais alto 
desempenho nos grandes serviços prestados ao Brasil, o dia da liber· 
tação dos escravos, comporta este meu apelo aos jornalistas, aos 
meus pares congrcssistus c à nossa Imprensa, fundada nas glórias do 
seu passado, nas glórius do seu presente, nestu, talvez, maior c mais 
significativa encruzilhada - tão séria quanto aquela da libertação 
dos escravos- para qut: n~o escravizemos as mulhcres; puru que nós 
cristãos - que tiramos u mulher daquela condição verificada no 
Velho T.:stamcnto, quando eram catalogadas nos reccnseumentos 
como meros uni mais domésticos, contudus dentre as propriedades du 
casa c as clt:vumos i1 condição de deusa do ultar doméstico, nós que 
as elevamos ü condiç[lo sagradtl dt: mUI! de Deus, nós que tivemos u 
grandeza de conseguir a Jiberlaçiio de nossos irmilos negros, sem 
derramamento de sangue - niio permitumos esse retrocesso que 

seria a escravização nào das nossas irmãs pretas, mas de nossas irmi!s 
de todas as cores, que formam o colorido nacional. 

Sr. Presidente, nesta encruzilhada, quando discutimos o destino 
da família e, por conseqUéncia, o futuro da Pátria brasileira, ajamos 
todos com prudência: com lealdade c com pertinácia, busquemos a 
melhor solução pura a nossa família, para as futuras gerações. 

Não importemos modelo, porque somos já exportadores de 
idéias. Criemos um modelo brasileiro consentâneo, cornpatlvcl, cfc· 
tivamcnte, com as nossas condições raciais, com as nossas condições 
biológicas, mas sobretudo com a nossa vocação cristã. 

Que não prevaleça entre nós o que pesarosamente vimos cons· 
tatando, vimos verificando cada vez mais acentuadamente, graças, 
desgraçadamente, à percussão, uo eco, no alarido propiciado pela 
própria Imprensa, pelos próprios meios de comunicação, Que ni!o 
prevaleça entre nós, Sr. Presidente, não dar razi!o ao que se estriba 
na verdade c na justiça: que não prevaleça entre nós o sentimento 
que deva dar razão não àquele que traz a verdade e a justiça, mas 
àquele que fala mais alto, àquele que grita mais alto. 

Muito obrigado a todos pela atenção, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Sr. Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN, Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou obrigado, mais urna vez, a voltar à tribuna para tratar do 
problema da inflação e,jâ,agora, de um problema que reconheço bas· 
tante grave. O Governo, cm decisão adotada ontem pelo Conselho 
lnterrninisterial de Preços, liberou, em carâtcr experimental, do con· 
trole prévio de preços os automóveis, caminhões, õnibus, auto-peças 
fundidos, forjados, parafusos, porcas, rebites, baterias c acumula· 
dores. 

Sr. Presidente, a liberação por parte do Governo, deixando a 
critério da indústria automobilística taxar os preços dos seus veiculas 
ao seu bel-prazer, representa, realmente, urna medida que nos 
assusta. 

Há mais de três anos, para se comprar um caminhão a óleo, 
neste País, é necessârio que aquele que o quiser comprar dê um ágio 
de 30 ou 40 mil cruzeiros, por fora, aos agentes, para poder adquirir 
essa viatura. Caso contrârio, fica um ou dois anos na fila, aguar· 
dando a sua vez, que nunca chega. Pagam fortunas cm nosso Pais 
para agenciarem caminhões a óleo, especialmente Mcrcedcs-Benz. 

Existem consórcios que vão a 60 meses, dão oportunidade àque
les de rendas mais baixas de se associarem, na vil esperança de canse· 
guirern comprar a sua viatura. O mais grave desses consórcios oficia
lizados é que o associado paga a cada mês uma prestação maior, nilo 
faz jus a juros c, se atrasar um dia, sofre urna multa de 10%. Se 
amanhã nào tiver condições de continuar a pagar o consórcio, aquele 
dinheiro de IS, 20,30 prestações que já tenha pago, ele só vai recebê· 
lo 5 anos depois, sem juros, 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, realmente nilo entendo por que 
se oficializar esses consórcios dando oportunidade de se explorar a 
economia popular daqueles mais desavisados, 

O aspecto da inflação cm nosso Pais, por incrível que possa pare· 
cer, não é setorial, não é de demanda, é de custo, Mas nilo é de custo 
de salário, é de custo tributário. Pura que tome conhecimento, hoje, 
um Opala standard, de quatro cilindros, custa CrS 105.000,00. No en· 
tanto, por incrível que possa parecer, ficam com o fabricante apenas 
CrS 36.000,00, pois CrS 38.000,00 silo de imposto c CrS 30.000,00 
são os juros. A operação é efctuada da seguinte maneira: o carro 
custa Cr$ 72.000,00; 49% desse valor silo recolhidos pela indústria ao 
Governo Federal, o que corresponde a imposto, num total de 
CrS 35.000,00; o crnplacamento do veiculo, com seus emolumentos, 
soma CrS 3 .240,00, O total é de Cr$ 38.520,00 - cmplncamcnto 
mais imposto e emolumentos. O custo do veiculo, CrS 36,720,00, c os 
juros, cm 24 prestações, sobre o restante devedor de Cr$ 5 I .000,00, 
que somam a importância de CrS 30, 163,00, somam o total de 
CrS 105.402,00, 
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Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se o custo do veiculo ó de 
CrS 36.720,00 pura a fllbrica fazer jus il matéria-prima, operários, 
encargos socinis, salários, a innuçào é de custo tributúrio porque, 
aqui, o tributo ó de CrS 3M.520,00 conseqUentemente muito acima do 
valor do veiculo. O cidadão, que comprou o veiculo por 
CrS 72.000,00, entra com 30%, isto é, CrS 21.000,00: o emplaca
mcnto vui Cr$ 3.2~'' ..n, sendo Cr$ 2.710,00 da tuxu rodoviária: 
Cr$ 242,00 do seguro. · •rigutório e CrS 288,00 são de emolumentos 
do DETRAN. 

Sr. f>rcsidcnte, Srs. Senadores, um carro simples, comum, custa 
CrS 36.720,00 àquele que o adquiriu, entrou com CrS 24.240,00 c foi 
obrigado a pagar um total de 24 prestações de Cr$ 2.125,00, cada, 
somando, por conseguinte, a importtancia astronômica de Cr$ 
105.403,00. 

Se a innaçào não é sctorial, seu innução não é de demanda, mas 
de custo trihutCario, i: nr.:ccssário que o Governo participe do esforço 
n:.u.:iomll. porlJUC o que não tem sentido, Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
rcs. s~w css:1s ltLX:IS que cstf10 usfixi:.mdo u populacilo bra~ileira, a 
cudu dia maiores, provocando essa innuçào que se ulustru por toda a 
Naç[lO. O Governo exige, u cmJa dia que passa, muior sacrifício do 
povo, mas é preciso que se compreenda que, com essa innação 
trihutúria, de custo trihutúrio, o Governo deve, também, participar 
dol!sforço nacional, porque nilo tt:t11 sentido que n inllm;iio de custo 
trihutúrin continue a se alustr;tr por todos os recantos da Pátria. 

Aceit:mllls. Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs, que o Governo taxe 
o~ d,g:trrn~. os perfumes, indiscriminadamente, mas não liberar o 
preço Uus vek:ulus. especialmente dos caminhões, com o automóvel 
sofrr.:ndu uma tributação da ordt:rn dt: 49%, os utilitúrios de 35% e os 
caminhões que são bens de capital, bens de serviço, de produção, 
tributados cm 22% t: com juros exorbitantes, porque a média das 
linnnccims, hoje, é de 9.35% 

Sr. Presidente e Srs. Sem•dores, compreendo u dificuldade do 
Governo. mas é nc~.:cssúrio que o financeiro nrao continue a se impor 
sobre o económico. porque, assim sendo, a cada dia que passa, mais 
sofrem aqueles 4llt:. sô tendo os seus braços para trabalhar c produ
t:ir. continuam ü mercê do capital. É importante que se compreenda 
que os tributos c os juros são exorbitantes c estão concorrendo, de 
muito. p:ma a infl:u;iio galopante que temos em nosso País. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com muito prazer, 
nohrc Senador Liaznro Burboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Age· 
nor Maria, V, E,,, tem inteira razão. A alta desenfreada do custo de 
vida, bem como u inlluçf1o galopante que amesquinha os esforços do 
trabalhador, encontra no Governo o seu grande responsável. V. Ex• 
demonstru ao S~:nado o que rcprcscnta a monstruosa carga tributária 
incidente sobre lodos os hens produzidos no País, sejam de origem 
industrial, sejam de origem animal ou venham da produção agrícola. 
E. :.1l~m disso, eminente Senador Agcnor Maria, é conveniente notar
se <.[UC a alta dcsenf'rcudu do custo dc vida se alimenta não somcntc 
nessa politica tribut{aria cscorchantc, que hú muitos anos vem serun· 
do seus maus frutos, mas também nas taxas de serviços, nos serviços 
públicos. Por c.1cmplo, a conl:i do telefone, a conta de luz, u conta de 
água, enfim, cm todos aqueles sctorcs que o Governo explora. A 
vcrdmh: ~que o Governo t:stú dotado de unna mentalidade empresa· 
rial. O Governo procura obter lucros exorbitantes, inclusive nas 
empresas estatais c paracstatais, de par com medidas irreais, como 
por e.~emplu. a da liheruçào da taxa de juros, que chega u escanda
lizar. inclusive, aos banqueiros. V. Ex" se recordu, sem dúvida, de 
qui! na outra Casa do Congrr.:sso Nacional, um eminente Depu tudo 
da ARENA c um dos grandes btinquciros deste Pais, manifestou-se 
puhlicanH.:ntc contna a liheração da luxa de juros. E tudo isso in'cide 
no custu de vida, tudn isso servt: .de condimento para mesquinhur, 
ainda mais, a cada dia o padrf10 de vida baixo a que estl1 reduzida a 
!!rantle massu trahalhmJora. Parabéns, nobre Senador, pela sua posi-

ção destemida em prol do consumidor orasileiro, do trabalhador brn· 
silciro, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eu fico muito 
grato, Senador Lázaro Barboza, por V. Ex• trazer no meu pronun
ciamento o seu apoio eu sua colaboração, 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um 
upurte? 

O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN) - Só um momento, 
Senador Benedito Ferreira. 

Quando o Governo liberou as taxas de juros, o argumento 
usado pelo Ministro da Fazenda foi de que precisava desnquecer ti 
economia nacional. Como se a nossa innação fosse de demanda, o 
povo estivesse comprando, porque tinha realmente poder aquisitivo, 
estivesse comprando, porque a situação de todos fosse muito boa. 
Esse foi o argumento 'usado. 

O povo estava comprando, dado o financiamento, vinha 
comprando através desse crediário indisciplinado, que vem 
corrompendo a nacionalidade. Desde que aqui cheguei, não tem sido 
outra a minha preocupação, senão solicitar no Governo que dis· 
cipline esse crediário, que considero válvula maior da inflação em 
nosso País. Inflação esta, que nos arrasta, a cada dia que passa, para 
o impasse que não sabemos aonde vamos chegar. 

De um lado o crediârio exorbitante, cobrando juros desenfrea
dos, do outro, os encargos sociais, os encargos tributârios, as taxas 
de telefone, água, luz, gás, 

Com esta preocupação aqui cheguei em 75 e através de projeto 
solicitava do Governo a moralização do crediãrio, Pois, dizia, em 
75, não ser justo o homem fosse comprar um bem de capital pagando 
o mesmo juro daquele que ia comprar um bem de lazer, Solicitei, 
ainda, a modificação da filosofia tributária. Dizia ni!o era justo o 
ICM que grava uma geladeira, ser o mesmo do feijão, da farinha, de 
gêneros de primeira necessidade. Não podemos ter impostos iguais 
pura coisas completamente diferentes, assim como juros iguais para 
coisas tumbóm completamente diferentes. 

Passou-se o ano de 1975 com uma innação de 35%. Chegamos 
em 1976 com uma innação de 46,3%. Neste primeiro trimestre, ou se
ja, contando com abril, nesses quatro primeiros meses, a inflação pas
sou de 16%. Pergunto, então, onde chegaremos até o final do ano? O 
salário do trabalhador brasileiro, deteriorado pela inflação cada dia 
mais avassaladora, prejudicando o homem assalariado. E na marcha 
que vamos- abril foi de 4,1%- em dezembro chegaremos, talvez, a 
uma innação superior a 50%. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Mas a inflação estã sob 
controle, Excelência. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A minha preocupa· 
çiio ê grande. Reconheço ser necessário, de uma vez por todas, o Go
verno tomar atitudes no campo econômico, para que o capital e o po
der financeiro não continuem sobrepujando o econômico e o social, 
pois aquele que tem o dinheiro sobrando, no Brasil, quase na sua 
maior parte ê um dinheiro apátrida, porque seu objetivo é o lucro. O 
lucro pura aqueles insaciáveis ê ilimitado, pois o que eles desejam a 
cadu dia i: ganhar mais dinheiro, pouco se importando que a massa 
do povo brasileiro esteja sofrendo na própria carne o sacriffcio diário 
dessa innução monstruosa. 

COm o maior prazer ouço o aparte do nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

O Sr, Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Agenor Maria, pela minha natureza, pelo meu temperamento, sou 
muito mais afeito a homenagear· os homens de bem na sua ausência. 
Pura que conste dos Anuis, quero depor nesta oportunidade que 
tenho tido, pura u felicidade minha, muitas e muitas oportunidades 
de justiçar u V, Ex•, tachando-o de homem sério. E é dentro dessa 
óptica que cu me proponho u participar do discurso de V. Ex•, para 



Molode1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11) Sibado 14 1705 

observar que, realmente, o Governo i: responsável pela inOação 
como é responsável para resolver todos os problemas que anigem a 
nacionalidade. Só não i: responsável, o Governo que ar está, pelas 
críticas epidérmicas, pelas criticas infundadas, pelas críticas que não 
buscam as causas, mas, meramente, comentam os efeitos, aquelas 
críticas que não procuram volver os olhos para o passado e verincar 
que, no primeiro trimestre de 1964, a inOação atingiu a 12,5%, ao 
més; que no ano anterior o Brasil tinha os seus navios apreendidos 
nos portos estrangeiros, quando cometesse a veleidade de portar a 
bandeira brasileira. Tanto que- ontem eu dizia isso - navios da 
PETROBRÁS, até mesmo depois de 1964, ainda navegavam com 
bandeira da Libí:ria, tal o descrí:dito do Brasil no concerto das na· 
çõcs. V. Ex• aborda o problema de veículos, no Brasil. E, ainda, 
ontem, cu lembrava que nós nessa distorção, nesse acúmulo de erros 
que vêm quase desde o nosso descobrimento, mas, cm verdade, 
acelerados a partir de 1930, este erro cm que se adotou uma ccono· 
mia realmente escabrosa, uma economia não de lucros pela produ· 
tividade, mas muitas vezes pela escassez. Uma economia cm que o 
lucro era muito mais uma mera transferência de renda, isto é, 
saqueando a economia rural em benelicio da parasitantc urbaniza· 
çi!o. Mas veja V, Ex• as conseqUências disto, na dí:cada de 60. O 
Brasil, hipócrita c criminosamente, pelos seus dirigentes, adotou a 
mais desgraçada de todas as operações internacionais: a operação de 
Swap. A operação de Swapcom o dinheiro do connsco da agricultura 
para implantar esta orgia que está, ainda hoje, criando embaraços ao 
nosso desenvolvimento, que é essa tristemente famosa indústria 
automobilística. Sabe V. Ex• e sabem os nossos pares que isto 
signincou, o que de fato foi a tal operação Swap. As fábricas 
estrangeiras, algumas trazendo ferro velho pura cá, como se fora 
capital; outras, nem ferro velho, Senador, mas uma mera cambial 
avalizada; depositavam-na no Banco do Brasil, tiravam o cruzeiro, 
implantavam as indústrias que entrava em funcionamento e, com o 
lucro, daí a cinco anos- não com o capital, que não trouxeram -
resgatavam seu débito em cruzeiros, jâ àquela altura, mais do que 
desmilingUido pela espiral inOacionâria, mais do que galopante de 
então. Logo, veja V. Ex•: aqueles que aproveitaram o nosso descrédi· 
to c até o nosso rompimento com o Fundo Monetârio Internacional, 
trouxeram o dólar e depositaram no Banco do Brasil; tiraram o 
cruzeiro, construíram as fábricas c, com o lucro, resgataram o 
débito, retiraram os seus dólares e devolveram-no às suas origens e, 
hoje, continuam remetendo o lucro. Daí, aquela velha tese: o cruzei
ro financiando o dólar; o pobre financiando o rico, para assistirmos, 
atualmcnte, aquilo que clama V, Ex• e que nada mais é do que os 
efeitos deletérios da inconseqUência da politicaria, que vimos tcntan· 
do combater a partir de 1964~ Veja V. Ex• como ê dilicil para nós, 
homens da agricultura e da pecuária, nós homens de mãos calejadas, 
assistirmos o quadro que aí está. Concordo com V. Ex• que é diflcil. 
Mas como- pergunto a V. Ex•- poderia este Governo que aí cstâ, 
que recebeu essa herança maldita, dela desfazer-se sem provocar 
desempregos a níveis que poderiam levar este País a um beco sem 
saída? Se 0,34% de desemprego da indústria automobilística tém 
provocado pronunciamentos, os mais cadentes, dos nobres pares de 
V, Ex•, os jornais todos os dias alardeando esses 0,34% de dispensa 
de empregados da indústria automobilfstica, causando tanta 
inquietação, imagine V. Ex• se o Governo resolvesse coibir, brecar 
esse erro que marcha, nao apenas a 80km, mas em velocidade quase 
que supersõnica. Nilo vejo como, nobre Senador Agenor Maria, 
possa o Governo - a nilo ser que ele contasse com a varinha de 
condilo - resolver todas as mazelas do passado. Mas, parabenizo 
V, Ex•, porque é sempre válido, é sempre oportuno estarmos a 
mexer na ferida, para que ela, quando cicatrizada, o fuça com a pele 
verdadeiramente sadia c não nque como aqueles tumores malignos, 
simplesmente camunados, e que possam vir a surgir de maneira mui· 
to mais diflcil c até mesmo irremediável, no organismo brasileiro. 
Parabéns a V. Ex• c permita Deus possa V, Ex• com a suu seriedade 
com a sua bravura moral, continuar contribuindo conosco, com os 
homens do Governo, pura que encontremos o caminho, que bem sei 
é também o perseguido por V, Ex• Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu que agradeço, 
Senador Benedito Ferreira. Mas se u inOaçào é tributária - tenho 
em mãos uma curta da General Motors do Brasil, na qual, o seu 
Presidente me assegura que a carga trihutltria de IPI c ICM 
incidentes sobre o preço líquido de venda da fábrica pura conces· 
sionário, varia conforme o tipo de veículos, de 49 até 22%; 49% para 
o carro de passeio: 35% para o vdculo comercial leve: 22% para os 
caminhões. 

Mais udiuntc, ele afirma que os encargos sociais da emprensa 
vão âe 54,4% a 66,6%. 

O Sr. Benedito rerrolru (ARE?>IA- GO)- Há um certo cxage· 
ro, se V. Ex• me permitir. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O que me refiro é 
que o tributo que o caminhão paga de 22% pura o pronssional que 
queira trabalhar, violenta a economia deste homem que quer produ· 
zir. Um caminhão de duzentos mil cruzeiros, sofrendo um tributo de 
quarenta e quatro mil cruzeiros; um utilitário de cem mil cruzeiros 
sofrendo um tributo de trinta c cinco mil cruzeiros. O tributo onera, 
desesperadamente, ao povo da classe média, da classe pobre, que 
precisa do caminhão, que precisa do utilitário. O que me preocupa, 
Senador Benedito Ferreira, é que ef!ses tributos poderiam ser meno
res, porque ele está violentando a economia de um povo que não tem 
dinheiro nem para o imposto. Para um caminhão de duzentos mil 
cruzeiros, o imposto é quarçnta e quatro mil, na base de 22%, segun
do assegura o pre.sidcntc da Genentl Motors. A maioria destes que 
estão comprando os caminhões não podem entrar com os quarenta e 
quatro mil cruzeiros, porque não dispõem. Então, vão pagar juros so
bre os tributos. Este i: um aspecto. E voo pagar juros, independente· 
mente, do tributo, sobre o emplacamento, que •• elevou para seis 
mil, setecentos c setenta e dois cruzeiros, de um caminhão. 

Em 1964, um Volkswagen, custava quatro mil cruzeiros. O 
emplacamcnto de um caminhão, hoje, é de seis mil, setecentos e 
setenta c dois cruzeiros; Taxa Rodoviilria, seis mil cruzeiros; Seguro 
Obrigatório, Cri 344,00; Imposto Sindical, CrS i20,00: Peso> c 
Medidas, Cri 20,00; Emolumentos do DETRAN, CrS 288,00, 
total: Cri 6.772,00. Se não pagar. não trafega. Então, eu me pergun
to: como é que esse cidadtio pocl~ realmcntt: produzir, trabalhar, 
desenvolver-se, se o tributo e os en:argo~ '!St~o ~1cima do próprio pre· 
ço do veículo. no caso o carro de pJsscia'~ 

O Sr. BenedUo Ferreira (ARE:-.:.\- GO)- V. Ex• me permite 
um ligeiro reparo? 

O SR. AGENOR MARIA (ARENA- RN)- V. Ex• vai me 
permitir conceder o aparte ao nobre Senador E velá si o Vieira, que já 
o havia solicitado anteriormente. 

O Sr. E•elí•lo VIeira (MDB- SC)- O Governo induziu, con
dicionou os brasileiros ao rodoviarismo. Setenta e cinco por cento da 
economia brasih:ira circulam através de caminhões. A incidénci~ so
bre o caminhão, V. Ex• citou, ó elevada. O que o Governo arrecada 
através de impostos c taxas é uma carga elevada. Na aquisição desse 
veiculo, há uma majoração em função do alto custo do dinheiro: o 
caminhão i: adquirido por alto preço e, cm razão disso, o tran;portc 
do chuchu de São Paulo para Brasília tem que sofrer um encareci
mento. V. Ex• tem razão: a inOaçilo c o alto custo de vida, neste 
País, são em funçilo dos altos custos do que produzimos neste l':.ís, ·: 
a responsabilidade é do Governo, que tem sido incapaz, na elabora· 
çii.o de uma pol(tica cconômico-financdra condizente aos intcrcss~.:s 
dos brasileiros. O Governo poderia perfeitamente, não ho.1c. mas jú 
de há muito, lj:r levado a indústria automobilística a operar, a produ· 
zir tratares, máquinas agrícolas, concedendo uos nossus ruralista~.::;. 
ses créditos fáceis pura a aquisição de máquinas, pura aumenturme1s 
o índice de produtividade na [trcu ~lgricola. Eutrctolllhl, ll G.._)\';;rll•' 
nilo é capuz de determinar essas medidas e continuamos sofrendo um 
alto custo de vida e cssu inOaçilo galopante, tudo cm função du inca· 
pucidudc do Governo Federal. V. Ex• tem razücs de sobra, ljUuntlo 
ubordu esses uspc:ctos da economia brasileira. 
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O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Agradeço a 
V. Ex•, Senador Eve\úsio Vieira. O que me assusta ó que se essa infla· 
çào de custos fosse em função do salário desse trabalhador brasilei· 
ro. eu me convencia, porque havia inflação, mas havia dinheiro, ha· 
viu poder aquisitivo; mas o pior é que a innaçào existe e não existe 
poder aquisitivo do operário. Ele sofre fome. 

Veja V. Ex•: o "Opala Standard" simples, CjUe não é de luxo e 
nem super luxo, custa 36.720 cruzeiros; o imposto é de 38.520 cruzei· 
ros; os juros são 30.163 cruzeiros, perfazendo o total de 105.403 cru· 
7.ei ros, 

O cidadão desembolsa no ato da compra 24.240 cruzeiros, sen· 
do 30% correspondente il entrada, 21.000 cruzeiros, e 3.240 cruzeiros 
referente ao cmplacumcnto. O carro custa 36.720 cruzeiros. Sobre o 
que de está pagando de entrada c o valor real do carro há uma difc· 
rcnçu de apenas 12.520 cruzeiros. No entanto, ele paga 24 prestações 
de 3.381,80 cruzeiros, em um total de 81.163 cruzeiros. 

Isso é uma monstruosidade, porque ele entrou com 24.240 cru· 
zeiros e o valor real do veículo, para a fábrica, ó de 36.720 cruzeiros, 
com a diferença de 12.620 cruzeiros pura menos. Era o que faltava 
ele pagar sobre o valor real do automóvel. Quando lançam o tributo 
e os juros, ele paga 24 prestações de 3.38\,80 cruzeiros, ou seja, 
81.163 cruzeiros. Isso ó que me assusta. ~ que a inflação é de custo 
exclusivamente tributário porque aqui o custo do imposto é maior 
do que o da utilidade. 

Acredito que o Governo não precise fazer milagre nenhum para 
reconhecer isso; aqui estão os dados oficiais, aqui estã a carta da 
General Motors, está o documento do emplacamento, todos os 
impostos pagos. E se o imposto está superando o valor da utilidade, 
a inflação não ó demanda, ó uma inflação de custo tributário. E se é 
uma inflação de custo tributário, é lógico, evidente, claro que o 
Govc:rno devia participar, reconhecendo que esse tributo é extorsivo 
e que cstft concorrendo, e muito, para crescer a fome deste País. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Agcnor Maria, não há como discordar muito do que diz V. Ex•, 
mas há alguns aspectos que V. Ex• de posse deles ajuizaria melhor a 
questão. Sei que são do conhecimento de V.Ex•, mas muitas vezes se 
lhe escapam no momento. V. Ex• há de concordar comigo que nós 
temos um fenômeno bem brasileiro. No Brasil, inauguramos uma 
fase curiosa na nossa economia: é a do empresário rico e da empresa 
pobre. Tenho em mãos um dado verdadeiramente curioso. Ainda hã 
pouco tempo, um executivo do Poder Público, homem da melhor 
qualificação, deixou o serviço público para ir trabalhar exatamcnte 
como Diretor Administrativo de uma dessas empresas automobiHs· 
ticas, para ganhar, inicialmente, 26 mil dólares por mês, com direito 
a 2 carros com 2 motoristas, um para si e outro P,ara sua fnmrtia, com 
casa, viagem à Europa anualmente com toda a sua famflia, com 
todas as despesas pagas e outras vantagens mais. Vê V. Ex• que esses 
custos sociais que sobrecarregam o nossos veículos fundam-se nesse 
tipo de desperdício de dinheiro. Então, é muito fácil transferir para 
os ombros do Governo, c digo isso com profundo pesar, porque sabe 
V. Ex• que sou daqueles que mais combate, que pelo menos, dentro 
das minhas limitações, tem combatido os endeusadores do estado 
patrão. Mas, nu verdade, nós temos que admitir a nossa culpa como 
empresúrios: que essas distorções ni\o sejam transferidas pura os 
ombros do Governo como no caso de desvios, por exemplo, de recur· 
sos com juros subsidiados. Ainda hã pouco tempo, pude demonstrar 
aqui, nu úrca da agricultura, a espcculac;i\o fundi{uia, quando u terra 
nua subiu, no Estado de São Paulo, 312%, quando a agricultura
sabemos nós - não acompanha de maneira nenhuma os outros se
tores cconômicos do País, porque é dcficitflria. Mas, no entanto, a 
terra subiu cm 5 unos n rndices muito maiores do que u inflação veri
ficndn. Vou dar um exemplo n V. Ex•, para ultimar. Há inflação de 
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demanda, sim. A União Soviética, dois anos atrás, tinha um carro 
para cada cinqUenta e quatro habitantes, com uma renda per cuplta 
duas vezes c meia maior do que a nossa: o Brasil, um para cada 
dezoito habitantes. Ora, um milhão de automóveis estão sendo pro· 
duzidos anualmente no Brasil e u nossa população, de qualquer 
forma, vem absorvendo esses carros. Logo, a situação não é tão afli· 
tiva conio parece à primeira vista, porque mais de um milhão de 
brusilciros a cada ano realizam-se, passando a possuir mais um 
automóvel. Outro exemplo, o televisor. No Brasil, tínhamos, em 
1975, doze milhões de aparelhos de televisão instalados, quando a 
China, que ó outro paraíso do proletariado- que não ó exultado por 
V. Ex•, que sei unticomunista -tem trezentos mil aparelhos de tele· 
visão para quase oito vezes nossa população. ~ legítimo que queira· 
mos, que aspiremos desfrutar os benefícios que a ciência e a tecno
logia colocam a nossa disposição, mas não há como transferir pura o 
Governo as conseqUências dessa nossa aspiração de comprarmos 
aquilo que realmente não poderíamos possuir. Espero que V. Ex•, 
generosamente, me releve este longo aparte. Mui to obrigado a 
V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Senador Benedito 
Ferreira, o tema do meu pronunciamento não se prende à liberação 
de veículos indiscriminadamente, e, sim, ao aspecto da carga tribu
tária sobre esses veículos. 

Caminhões são vendidos há mais de três anos sob pagamento de 
um ágio, e todo o mundo sabe que ó um ágio inescrupuloso, dcsones· 
to, que não poderia estar acontecendo, mas acontece. Se o cidadão 
tem os 30 mil cruzeiros para pagar de ágio, recebe um caminhão com 
4 ou 5 dias; se não tem, fica numa fila um ano ou dois para receber. 

A Revolução de 64 não foi feita para tolerar essas coisas. A 
Revolução não foi feita para permitir essa negociata. A Revolução 
de 64 não foi feita para permitir que determinadas figuras enrique
çam acobertados num manto protelar de um Movimento que não foi 
feito absolutamente para isso. !'::preciso que se compreenda que não 
se pode usar o nome da Revolução de 64, que foi feita justamente 
para evitar os desmandos após o ano de 64, c se queira agora, a toda 
a hora que se fala, dizer que o uno de 64 era assim, cru assado. ARe· 
vo\ução foi feita justamente pura evitar o dolo, o roubo, o 
tubarão. E isso, infelizmente, nào vem acontecendo. Como é que 
pode? Todo o Brasil sabe, é do conhecimento oficial que, para se 
comprar um caminhão, se nüo se der um ágio - e nào se recebe 
qualquer comprovante- não se adquire, não se compra. E agora se 
liberam o preço do caminhão. Pergunto: Se antes, com o preço 
marcado, determinado, havia o descalabro do ágio, o que vai acon
tecer agora·~ 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Antes, V. Ex• vai 
me permitir conceder o aparte, jú solicitado, ao Senador Danton Jo
bim. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Sr. Senador, apenas quero 
dar um pequeno aparte, lembrando que, há alguns anos, nesta Casa, 
tive oportunidade de fazer um longo pronunciamento, cxatamente 
sobre o excesso de tributação que incidiu sobre o contribuinte bra· 
sileiro. Tive ocasião de mostrar que, segundo o ex-Governador Car
valho Pinto, uma das r.guras mais rcspcitúveis que passaram por esta 
Casa, num relatório memorável, apresentado por ele, o contribuinte 
brusil~iro vencia este triste campeonato: era o contribuinte mais 
cscorchado no mundo. A verdade i: que essa politica continua, por· 
que ela está dentro de um circulo vicioso. O Governo necessita desses 
tributos pura finnnciur os seus programas de desenvolvimento. Mas, 
ao mesmo tempo, ele vai impedindo que se crie o mercado interno, e 
que nós, com as nossas próprias poupanças, possamos linanciur em 
escala cada vez maior esse desenvolvimento. A supertributaçilo é 
realmente o fator mais importunte da nossa inflação, c tem este 
aspecto singular, Poderemos, mesmo aqui, nilo upcnus foca\i1.ur o 
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caso dos automóveis, mus também toda u série de tributos que se 
criam, através de todo o Brasil, nus diversas esferas de competência 
do Poder Púhlico. No caso da ex-Guanuburu, isto é, du Cidade do 
Rio de Janeiro, vemos que se criam taxas que não têm absolutamente 
nenhum amparo no bom senso, embora se tenha arranjado algumas 
razões c~peciosus pura dizer-se que ela é perfeitamente constitu
cional. ~o caso, por exemplo, da taxa do lixo no Rio de Janeiro, ela 
está incluída evidentemente na taxa dos serviços. Entretanto, é 
cobrado do contribuinte carioca uma importância exorbitante pela 
retirado do lixo, o que aliás não se faz, porque i: impossível a Prefei
tura da atuul Cidade do Rio de Janeiro manter um serviço regular c 
eficiente pura isto, porque ela não tem, inclusive, recursos pura obtê· 
lo. Lembro-me de um grande estadista inglês que disse certa vez: 
"Tire o couro do povo, mas lhe deixem ao menos a pele", - porque 
senão, evidentemente, morreria a galinha dos ovos de ouro. O que 
está acontecendo no Brasil é mais ou menos isto. Com a inflaçlo 
desenfreada que aí está, conseqUente, cm grande parte, da inflação 
tributária, é impossível sair·se do circulo vicioso em que nos encon
tramos. Quanto à comparação com países socialistas, feita pelo 
Senador Benedito Ferreira, eu direi que não procede porque nos pai· 
ses socialistas é evidente que o Governo comanda de maneira absolu· 
tu e diretu a economia. De modo que queria felicitar a V. Ex• pela 
oração que está produzindo nesta Casa. V, Ex• tem insistido muitas 
vezes nos mesmos temas, mas faz muito bem. E esse outro aspecto da 
sua pregação em favor dos seus constituintes, daqueles que o man· 
duram aqui pura o Senado Federal, esse aspecto foi exposto por 
V. Ex• de maneira felicíssima. Quero, pois, congratular-me com o 
ilustre Senador pelo Rio Grande do Norte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Antes de conceder 
o upartejâ solicitado pelo nobre Senador Heitor Dias, quero agrade
cer a V. Ex•, nobre Senador Danton Jobim, c dizer à Casa c à Nação 
que a Revolução, lá no interior do meu Estado, o Rio Grande do 
Norte, prendeu os agiotas, arrombou os cofres daqueles que eram 
tidos como agiotas, que emprestavam dinheiro a 4, 5%. Prendeu-os 
pura com isso moralizar este País. Mas o que me surpreende i: que, 
anos depois, essa mesma Revolução, que prendia o agiota por 
emprestar dinheiro a 5%, permita oficialmente que os banqueiros 
emprestem a juros que bem entendam. Daí, dizer-se que a Revolução 
não foi feita para isso. 

~ preciso que se coíba os consórcios que aí estão, vendendo 
carro pura pagamento em 60 meses; eles recebem dinheiro do pobre 
coitado e sobe de preço todo dia. Quem não paga no dia i: multado 
em 10% da mensalidade; se vai lã dizer que não pode mais continuar 
a pagar a prestação, não recebe nada; só vai receber, cinco unos 
depois, a mesma importância que pagou àqueles consórcios. 

Eu pergunto: onde está a Revolução? Onde está o Governo? 
Porque isto é roubo flagrante e estú, ai, oficializado por ele. Por que 
um consórcio tem o direito de cobrar uma taxa na venda de um veicu
lo pura pagamento em 60 meses? Receber e aumentar, mensalmente, 
aquela prestação? Dar-se ao luxo de cobrar a multa de 10%, quando 
o cidudilo atrasa 8 dias. Dez por cento! E na hora que ele procura o 
consórcio pura dizer que não tem mais condições de pagar em virtu· 
de de ter-se elevado a mensalidade, de ter aumentado a prestação, 
recebe a resposta de que o seu dinheiro licarã lã, durante cinco anos, 
puru depois ele receber aquela importância recolhida há 60 meses, ou 
seja, nilo receber mais nada com uma inflação como está. 

~ o que eu digo; é preciso o Governo abrir os olhos para esta 
rculidadc: precisa moralizar: precisa realmente usar esse instrumento 
que ele tem, que é o Al-5, pura confiscar os bens desses ladrões, para 
botar na cudt:ia esses tubarões, porque só assim ele pode, de fato, 
continuar a merecer o respeito de todos nós. Nilo tem sentido i: que 
essas coisas vt:nham uconteccndo, o ágio, pago por fora, do cami
nhuo, a multa de 10%, os juros desenfreados. 

Vim il tribuna, munido de documento, fazer um apelo ao Gover· 
no, um apelo sohre o problema da inflaçuo que, no caso do veículo, é 
uma innaçito de custo tribut(~rio e se é uma inflação de custo tributú· 
rio, i: lôgico que o Governo deve diminuir esse tributo, purn que o 

valor da unidade da m~tnufaturu sl!ja um pouco superior ao tributo, 
porque o que vem acontecendo é que n valor tribut::riu 6 1naior que o 
valor da manufatura. 

Trago este apelo porqut: tenho a imprcssUo de que o Covcrnn 
não cstú sahcndo disto, c tenho certeza dt.: que, se o Govcrnu u~;ar 'J 

AI-S para confiscar os bens desses criminosos c puni-los Cúm c:H.!1!i:!. 
ele vai terminar popularizando o Al-5. Isto' que precbu ser :'citu. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite \'. c'<'' ";;1 

aparte? 

O SR. AGENOR MARIA CMDB - Ri':) - Com c· m:1ior 
prazer, nohre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Meu curo Senador. não 
hã dúvida alguma de que a Oposição não é apenas necess~ria, mas, o 
seu exercício também é bom e fácil. Aliás, o grande Milton C:trOf•O<, 
quando Governador de Minas Gerais, informado de quo um 
correligionário fizera um discurso de críticas ao seu Governo. S. Ex• 
respondeu: .. não há o que censurar, porque até cu mcsmc. ~.:cnn ho
ra, tenho, também, vontade de fazer oposiçüo". lnkialmt:m,:, 
quando V. Ex• falou na aquisição de veículos, teve a oportunidad•: 
de dizer que o indivíduo entra numa ma. mas, se pagar um~ cer:a 
importância, ele recebe, imcdiutamcnte, o veículo. E V. Ex• dí! :.1 issv 
o sentido de ágio. Isso é: propina, isso é gorjeta, isso ê corrupçilo ... 

O SR. AGENOR MARIA(MDB- RNI- Muito bem: 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - ... que torna •:ii t:;nto 
aquele que recebe quanto o que dá. Não se trata, portanto, de in,tru· 
menta do Governo. Ouvi, por outro lado, as palavras do nobre Se
nador Danton Jobim. criticando, inclusive, a Tu.xa do Lixo. ?or,m, 
o Rio de Janeiro tem sido governado pelo MDB. e niio me consta 
que qualquer dos governos que lú se têm instalado, depois da !tevo
lução - vejamos aí - tenha extinguido a Ta.,a do Lixo. V. Ex• 
sabe, assim como o nobre Senador Danton Jobim, que 1:"" t•:tr. uma 
significação própria: ou é a prestação diretu do serviço ou pum aten
der a obrigação que tem o Poder Público de prestar esse mcsm,, ser
viço. E fora de dúvida que o Governo tem obrigaçrto de cuidar da 
limpeza da cidade, mas, se a cidade continua suja - como disse; 
S. Ex• trouxe aqui, o retrato do Rio de Janeiro -então, a interpre
tação é ao contrário: i: que a arrecadação não dá para atender aos 
compromissos. Por outro lado, vejo que V. Ex•. no calor do seu dis· 
curso, tambi:m, se ajustou ü necessidade do Al-5, inclusive invocan
do-o como instrumento verdadeiro, capuz e hábil para punir deter

. minados crimes, ou melhor dizendo, determinados criminosos. En· 
tão, meu curo amigo e ilustre colega, criticar é f:ícil. V. Ex• h :i de 
convir que nilo hú nenhum Governo sádico, que quoiru tomar medi· 
das pura ser hostil ao povo. As medidas são tomadas diante das 
conjunturas, porque qualquer delos, ontem, boje e também amanhã, 
à frente do Governo, o seu interesse i: atender ao bem coletivo. Se 
não consegue isso, nilo é por culpa sua nem por falta dessas boas 
intenções: silo as circunstãncias. Estamos, hoje, criticando o presente 
e, algumas vezes, evocando o passado; aguardemos o futuro. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Estou apelando 
pura o Governo, no sentido de colaborar, para conter essa inflação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Nobre Scha· 
dor, o relógio indica que restam apenas cinco minutos para o tí:rmi· 
no do discurso de V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Chega-me às mãos o cupom de Consórcio Nacional. O cidadilo 
começou pagando CrS 550,00, e já está pagando CrS 1.110,60. Está 
aqui o cupom oficial. E se amanhã esse homem do povo, que vive de 
salúrio, nuo puder continuar pagando essa prestação, ele vai fic:tr 
com o dinheiro retido durante 5 anos, sem direito a juros, sem direito 
a nada. 
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Esta é uma crítica construtiva, que o Governo precisa, rcalmcn· 
te, solucionar, porque, nu realidade, a Revolução nilo foi feita para 
tolerar expedientes baixos dessa natureza, que representam um 
:iSsulto A boba popular. 

A fi nulidade, o objctivo, do meu pronunciamento foi justamente 
apcl:~r pura o Governo e fornecer os dados de que se trata de uma 
inOuçi\o de custo tributdrio, c assim sendo, faz-se necessário que o 
Governo participe do esforço nacional, fazendo por onde esse tribu· 
to c•tia um pouco, n fim de minorar os sucrif1cios da bolsa popular. 

Quanto uo problema do consórcio, estã aqui o documento que 
me chc~;nu '" mãos não sei a quem pertence: "Comecei pagando 
CrS 550,00 e. agora, estou pagando Cr$ 1.110,60," diz o proprictâ· 
rio do curnê:. i?. um crime contra a economia popular, Srs. Senadores. 

Terminando, Sr. Presidente, agradeço a deferência da Mesa c 
peço a Deus, na suo bem·avcnturança, que ilumine a autoridade do 
Governo, a consciência do Presidente da República, para que casos 
dessa natureza nilo continuem acobertados pelo manto protctor de 
uma Revolução, que nilo foi feita, absolutamente, para permitir que 
o povo fosse explorado, roubado, manietado, sangrado c jogado à 
sarjei.: dn sua própria sorte e do seu desespero. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR 
MARIA EM SEU DISCURSO: 

GENERAL MOTO RS DO BRASIL S/ A. 

Joseph J. Sanchez 
Presidente 

~:.\rno. Sr. 
.Senador ;\gcnor Maria 
Scn~·Jo Fedem! 

·:~:.:ii;:-:,)F 
..:t.:n:-:r::- :::t:naU~1:-: 

18 de março de 1977. 

;•"i:. presente temos a honra de responder nos quesitos formula
'''""" c~n~ àe Vo::sa Excelência, datada em 25 de fevereiro de 1977: 

!>) .'1 carga tributária diretn (!PI e !CM) mcidcntc sobre o 
0:·cço líqui<'o de venda (da fábrica para os concessionários) varia 
,,,nforme o tipo do veículo, ou seja, cerca de 44 a 49% no caso dos 
carros. de passa~eiros, aproximadamente 35% para os vc(culos comer· 
dais !l!VI.!~ e 2J.1;t pura os caminhões. Note-se que outros impostos c 
::· .. "s indiretus t;ds como: imposto sobre serviços, imposto predial 
l:tC., n~o fnmm computados nas percentagens acima. 

~<1) As obrig1u;ücS sociais da empresa incidem cm 54A% c 66,6% 
,,,bcc o r.aláriu Mminul dos empregados mensalistas c horistas, 
i>.:'ipcctivamcnh!. 

Nest:o grt:t:l oportunicludc, apresentamos a Vossa Excelência 
r~ ,·,~~t1s prot~.:stus ;:!G considcruçilo e respeito, permanecendo sempre 
;·; ~·:1:1~. orden~ P~'.r:: quaisquer csclnrecimentosjulgndos essenciais. 

/.l:.::'l(.:iosam,:r.!l!.- Ju~eph J, Sunchez, Presidente. 

:) s:· .. .?r.:::sm:::r·>TE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
rd:•vr:: .ti"• l11lhro..: So..:n:tdor ltumar Franco, por CtssUo do Senador 
L:.:.:J:'u ;;.,;r:h!l;.\, 

:; SR. ITAM.4R FRANCO PRONUNCIA DISCURSO 
u: ',;·, i:''i:'',qEGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
'}•I'!!U:·,; DO POSTERIORMENTE. 

: .. '.: .•:::-;713: (Henrique de Lo Rocque)- Concedo a 
.'·.:·,·:·.r.:~~~ n~ircs Teixeira. 

:J~:l,.:,:'; ·;EIXEIRA (ARENA - GO. Como Uder, 
· :r ... :i:l •.1 :\t..:t:uiut.: discurso. Stm revisão do orador,) - Sr. 

·:;.te..:~.:~:-:, St:nadorcs, naturalmente restando-me, tão-somente 
· ·~inl!t~1·; da sessão cll.' hoje. cu nào tcrin a vclcidudc de responder, 

cm:: :: uma, o rosário de acusações do colóquio que, ainda hã pouco, 

ouvimos dos eminentes Senadores Itamar Franco, Evelásio Vieira e 
Gilvan Rocha. Faremos isto na sessão de segunda-feira, Sr. 
Presidente. 

Todavia, aproveitando ainda os poucos minutos que me restam, 
gostaria tão-somente de dizer a S. Ex• o nobre Senador Itamar Fran· 
coque, realmente, as palavras do eminente ex-Senador Ney Braga e 
atual Ministro do Educação, na Comissão de Educação e Cultura, 
são do mais alta vali o. 

A Aliança Renovadora Nacional está atenta no que falou o 
Ministro Ney Braga. A Aliança Renovadora Nacional nilo só confir· 

· ma como prestigia a palavra do nobre Ministro da Educação e Cul
tura. O que a Aliança Renovadora Nacional não fez e não fará, nesta 
Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o jogo do Movimento 
Democrático Brasileiro. O que a Aliança Renovadora Nacional não 
faz e não fará jamais é permitir que a custas de fatos isolados ocor
ridos aqui, ali e acold, nós permitamos que o Movimento Democrâti· 
co Brasileiro queira agitar esta Nação. Como confessou o nobre 
Senador Danton Jobim, queira fazer com que a Imprensa publique, 
em letras garrafais, assuntos que podem e devem necessariamente 
serem decididos, através da ação parlamentar .nesta Casa, com o 
Senador cumprindo o seu dever, com o Senador denunciando o fato 
e o Governo tomando as providências. 

Para providências dessa natureza, realmente, a Aliança 
Renovadora Nacional nilo permitirá a instalação de CPis para aten
der a projetas elcitoreiros. 

Nisso, não vai acusação espccfnca à CPI pedida para os pro· 
blemas econõmico-finnnceiros. Mas V. Ex•s são testemunhas de que 
muitas e muitas Comissões Parlamentares de lnqui:rito têm sido 
instaladas, nesta e na outra Casa do Congresso, com objetivos 
nitidamente eleitorais. Quanto a isto, podem estar certos V. Ex•s, a 
Aliança Renovadora Nacional, enquanto o povo brasileiro confiar 
nela, enquanto o povo brasileiro a mantiver com maioria capaz de 
impedir que movimentos dessa natureza sejam feitos, nós não fare· 
mos. Absolutamente . 

Nesse sentido, que o nobre Senador Eurico Rezcnde ficou con· 
trn a Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi exatamente para evi
tar que se conturbe esta Nação. Foi exatamente para evitar aquilo 
que injustamente trouxe a esta Casa o nobre Senador Evelásio 
Vieira. E: no sentido de evitar o tumulto nacional que se impedem 
coisas assim. E: no sentido de permitir que os nobres Senadores pos
sam fazer as suas reivindicações, e não que se permita que se leiam 
notícias de jornais que se sabe ndredemente redigidas com o objetivo 
de colocar o Governo mal posto, como fez o nobre Senador Gilvan 
Rocha, lendo uma página de jornal e declarando a seguir que o Go
verno fazia concurso, nomeava c depois exonerava quem foi apro
vado nesse concurso. S. Ex• sabe que, na verdade, aqueles médicos e 
dentistas que foram exonerados o foram pelo Ministro da Previdên· 
cia e Assistência Social, através do INPS, exntamente para que se 
praticasse a justiça, exotnmente para permitir que, através do seleçào 
do mérito demonstrado no concurso, aqueles que foram aprovados 
em melhores situações pudessem ser realmente aproveitados, e não 
alguns que se aproveitaram de posições que já existiam no INPS, de 
privilégios. 

Não, Sr. Presidente, vivemos época em que os concursos si\o 
públicos, e o são para aferição do mérito, o são paru permitir a entra· 
da, o ingresso de qualquer cidadão no serviço público c não para 
proteger e apaniguar alguns que já e'crcem esta ou aquela função. E: 
por isso, exatumente para evitar esse tipo de injustiça que se fez as 
exonerações; e, no entanto, maliciosamente se truz paru este plenfl· 
rio a notícia distorcida, dando a impressão à Nação e aos monos 
avisados que o que ocorreu no INPS foi a feituru de um concurso, a 
aprovação dos médicos c dos direitos c depois um.a exoneração injus-
tu, 

· (! cxutumcnte contra cxploruções deste tipo, contra malícias des
ta natureza, que têm objctivos nitidamente elr.:ilorais, se evita u 
constituição de Comissão Purlúmentar de Inquérito. 

~~''"· ':'· -~~ .. ':"· 1~'1J':J:_OO:,':"_,:~'"--.. "". ,,.,..,_.,..,..,.,'"··"""':~,_..,._.r'!': "r .... '-.":'. '""'!'""""·~~::', ·'"·'"· '"··"·"--"'·L·"!·iõ'f~"'--, .. : .. ~r'·:.,·""· ·~::ttr'I)!'~.'.;~':"··::•:)'_},~!O!~l\!':.:.,~l'!}i~!ll:t.".t;:,r.~1lu"'} ·~.~~r.._; .. ,,..;:.;~·~:r,:·~:l'~:':'··~ll'.;(':".-~·1",.; ~~~~"l::!~.~_.f!'!)_o:o_:"':,-'-'1'~.~!"; )~'~'{"'!,>·'i!!i:~O:},I!'t-:-:'!!iJ!~$;!'!:;~,1!'ç~"".~'"~.!'l~~1!"~:::'"'r"':\?'":.~i"!'l.;·,:'+l!'t'"'7:.'l'!:'·;-,'li:!.:i">.~~""· ;:'l'_~.~1~w:r.,l"'iU~2.fl!! .. ~!i'!!:, ~·,; 
. -,. ;:··· .,, '·:.- ··;,. ::;1 ~ 
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De Ul)la Comissão Parlamentar de Inquérito que aqui se verifi
cou c que exercem as suas u.tividades plenamente, vejam Sr. Sena
dores o contraditório: o nobre Senador Itamar Franco invoca a 
Comissiio Parlamentar de Inquérito pura dizer que tanto ela é boa, 
tanto ela é: válida pura a Nação, que o nobre Ministro da Educação 
usou as conclusões dessa CPI para dizer que seu Ministério tinha, a 
propósito dela, obtido alguns informes c estava tomando as provi
dências que do relatório dela constavam; de outro lado, vem o Sena
dor Gilvan Rocha para dizer que o Líder Eurico Rezendc, à época, 
torpedeou aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, Ora, o 
argumento que vale pura o Senador Itamar Franco i: cxatamentc o 
que usa para se colocar contra o Governo o nobre Senador Gilvan 
Rocha. Isso é: tentar o tumulto nacional, isso é: tentar desvirtuar as 
coisas. Isso, Sr. Presidente, não é: espírito público de trazer para esta 
Casa informes capuzes de dar ao Governo condições de melhor 
administrar u coisa pública. · 

Se numa simples discussão a propósito de uma CP! que se reali
zou no passado se tenta modificar os sentidos das conclusões, se ten
ta modificar o interesse do Governo, se tenta dizer que houve um 
tumulto nacional, o que esperaríamos, Sr. Presidente, de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito, em que se confessa que ... 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- O monólogo ainda não chc· 
gou a esta Casa, Excelência. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ... a razão é 
poder obter as primeiras páginas dos jornais, uma das razões é poder 
obter a presença da imprensa? O que nós assistiríamos? 

Sim, está muito certo o Senador Eurico Rezcndc; cstâ com 
orientação correta o Líder do Governo nesta Casa quando, atentan
do pura fatos desta natureza, atentando para o perigo de. fazer-se 
tumulto nesta Nação à custa deste ou daquele fato isolado nesta ou 
naquela atividade empresarial, tenta evitar, tenta impedir que se vã 
às primeiras páginas dos jornais para se dizer - e me permito a 
expressão com total e completa isençiio de espírito público - que 
este País é: uma nau sem rumo. 

Ora, Sr. Presidente, que nau sem rumo é essa que consegue no 
concerto das Nações, quando todo o mundo cstâ conturbado, quan
do todo o mundo está alimentado por razões externas cm que a pol!
tica económica nacional é premida, prensada por acontecimentos 
internacionais que tê:m levado a grandes dificuldades inúmeros 
países ati: em posição melhor do que este, contornar célebre e 
extraordinariamente esta situação, graças exutamente- e me permi- · 
to usar a expressão de V. Ex• - i\ presença do Presidente Ernesto 
Geisel nu dircção e no controle deste Pais, que, fazendo ouvidos mou
cos i1 intriga, à tentativa de torcer n verdade e os interesses nacionais, 
caminha em direçào ao bem comum, defendendo os. interesses da 
Pátria. Também constituiria uma injustiça à vontade deste, a sua 
politica social ... 

(Os Srs. Senadores Itamar Franco, Gilvan Rocha c 
Evelúsio Vieira dão apartes simultâneos, nilo concedidos pelo 
orador.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobres Senadores, V, Ex•s sabem tanto quanto a 
Mesa que os apartes só podem ser proferidos com o consentimento 
do orador, e S. Ex• estâ demonstrando que nilo os deseja. Ademais, 
lembro que falta exatumcntc um minuto pura o encerramento da 
s~:ssilo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Voltarei, 
nobre Senador Gilvan Rocha, voltarei nobre Senador Evelúsio 
Vieira, valturd nobre Scnndor Itamar Franco, para que V. Ex• não 

continuem naquele colóquio tão Intimo, tilo tranqUilo, em que só 
ouvia o 11Sim senhor", só se ouvia o .. de acordo", sempre tentando 
mudar o sentido das coisas, num objctivo de simplesmente fazer o 
tumulto nacional. 

Eu voltarei, ouvirei tantos quantos apartes V, Ex•s queiram 
dar, porque nilo vou conceder a V, Ex•s a oportunidade que dese
jam, de impedir que pelo menos cm dez minutos eu possa dizer à 
Casa que é verdade que este País tem rumo, sim, que c:~te P1d~; tr:m 
timoneiro, sim, c não será graças a providências c atitud~~~· d•:·.;.,'J n:1~u· 
reza que se conseguirá manipular alé a boa-fi! da t\liança ;t.~.:r,lwt:~h· 
ra Nacional para se constituir uma CPI, cujo rcsuh~~d~· s~:rm ~\ id'!n
tcmcnte a tentativa efctiva de, ar sim, colocar este Purs !"o r;: ~.h; rUiii,\: 

aí, sim, distorcer os interesses nacionais; af, sim, tentar ;-:r("·'.':!N.::- l: 
absurdo. Voltarei e ouvirei V, Ex• 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Naca mds 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando i):~ r~ 

próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

·-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• '19. de 1977. de 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discurso feito pelo Comandante da 1 • 
Brigada de Infantaria Motorizada, General O'Reilly de Souza, no 
dia 14 de abril de 1977. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo ní 
34, de 1976 (n• 68-A/76, da Câmara dos Deputados), que aprova as 
contas da Rc:de Ferroviária Federal S.A.e de suas suhsidi:lrias, relati
vas ao exercício de 1972, tendo 

PARECER PELO ARQUIVAMENTO- por ni!o se tr~tar de 
matéria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto 
Legislativo- sob n•s 37 e 38, de 1977, das Comissões: 

- de Constltulçio e Justiça; e 
- de Finanças. 

-3-

Discussão, em primoiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 269, do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do Senhor Senador 
Evclâsio Vieira, que dispõe sobre a inclusão dos serviços cseeciali
zados de medicina, higiene c segurança do trabalho, corno serviço 
contas da Rede Ferroviária Federal S.A. c de suas subsidiilri:s. r:iati
vas ao cxcre!cio de 1972, tendo 

PARECER, sob n• 117, de 1977, daComissuo: 
-de Constilulçõo e Jusdça, pela inconstitucionalid:ldc. 

-4-
MAT~RIA A SER DECLARADA i"REJU!.)!C..;Dt, 

Projeto d< Lei do Senado n• 68, do 1976 - Complcrncnt:1r, :;, 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi:ivo L< L; 
Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que dispõe s~br 
remuneração de vereadores, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Er.tú cn 
cerrada a sessão. 

( Levanta·se a sessão às /8 horas L'~ 5 mirmh'S 



1710 Snb•Jo 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Malodel977 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO MISTA Deixam de comparecer, por motivo justiõcudo, os Srs. Senudo-

res Milton Cabral e Osires Teixeira e Deputados A.H. Cunha Bueno, 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 48• lgo Losso, Gomes da Silva, Antônio Morimoto c Júlio Viveiros. 

de 1977 (CN), que submete i dellberaçio do Conareuo Naclo- De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
nal o texto do Decreto-lei n• 1.532, de 30 de março de 1977, · · .Pre&idi:ncia, eventualmente, o Sr. Senador Magalhães Pinto, que 
que "autoriza a concessio dos lncentl•o• Oscals pre•Istos no declara instalada a Comissão. 
Occreto-lel n• 1.346, de 25 de setembro de 1974, nos casos que Em obediência a preceito regimental o Sr. Presidente esclarece 
espccineu, e di outras pro•ldênclas", que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidentc. Distri-

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 9 DE MAIO buídas as cédulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Athiê 
DE 1977 Coury para funcionar como escrutinador. 

Para Presidente: 
Às dczesscis horas do dia nove de maio do ano de mil novecen· 

A d
. ó . M'l C S Senador Leite Chaves , , .......................... 10 votos 

tos e setenta e sete, no u 1t no 1 ton ampos, presentes os e- Senador Itamar Franco .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 votos 
nhores Senadores Helvídio Nunes, Virgllio Távora, Ruy Santos, 
Accioly Filho c Evelásio Vieira e os Dcputadôs Moacir Dalla, Nos· Para Vlce-Presldente: 
ser Almeida, Siqueira Campos, Pinheiro Machado, Vuldomiro Gon· Senador Otto Lehmann · · · · · · · .... ·... . . . . . . . . . . . 9 votos 
çalvcs, Santos Filho, Celso Barros e Leônidas Sampaio, reúne-se a Senador Saldanha Derzi · · · · · · · · · · · · .... · . . . . . . . . 6 votos 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi-
48. de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional dente, os Srs. Senadores Leite Chaves c Otto Lehmann, tendo o Sr. 
o texto do Decreto-lei n• 1.532, de 30 de março de 1977, que "Autori- Presidente eventual convidado o primeiro a assumir a direção dos 
za a concessão dos incentivos õscuis previstos no Decreto-lei n• trabalhos da Comissão. 
1.346, de 25 de setembro de 1974, nos casos que especifica, e dá ou· Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Leite Chaves agradece 
tras providências", em nome do Sr. Senador Otto Lehmann e no seu próprio a honra 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores com que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado lgo Lasso 
Senadores Braga Júnior, Cattete Pinheiro, Teotônio Vilela, Altevir para relatar o Projeto. 
Leal, Leite Chaves c Evandro Carreira e os Deputados Fernando Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons-
Gama, Ruy Brito e Rubem Medina. tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a membros da Comissão c vai à publicação. 

Comissão. COMISSÃO MISTA 
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 

eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder à eleição 
do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas o Senhor 
Presidente convida o Senhor Deputado Siqueira Campos para fun
cionar como escrutinador, 

Para Presidente: 
Senador Evclásio Vieira ............. , ............ 12 votos 
Em branco , , ................................ , , I voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Braga Júnior ........................... 13 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi· 

dente, os Senhores Senadores Evelásio Vieira e Braga Júnior. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Evelásio Vieira 

agradece a seus pares a honra com que foi distinguido c designa para 
relatar a mati:ria o Senhor Deputado Moacir Da lia. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, c, pa· 
ra constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei 
presente Ata, que lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presi· 
dente c demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examin.r e emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei •' 7, de 1977-CN, que "estabelece base para correçào 
monetúrla, e dú outras providências". 

11 REUNIÃO. REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1977 

Aos doze dias do mês de muio do ano de mil novecentos e seten· 
ta c sete, iJS dczcssctc horus, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Magalhães Pinto, Virgílio Távora, Wilson Gonçul· 
ves, Otto Lchmunn, Saldanha Derzi, Alexandre Costa, Roberto 
Saturnino, Itamar Franco, Leite Chuves c Deputados Josó Huddad, 
Homero Santo>. Alceu Collarcs, Athiê Coury, Milton Stcinbruch c 
Pedro Fnria, reúne-se a Comissão M is tu incumhidu de examinar c 
emitir parecer sohrc o Projeto de Lei n•• 7, de 1977-CN, que "cstubele
cl! hasc rmra corrcçfio monetária, c dá outras providêncius". 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 49, 
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete i deliberação do Congresso N aclonal o texto do Decre
to-lei n• 1.536, de 13 de abril de 1977, que "reajusta os •encl
mentos dos ser•ldores das Secretarias do Tribunal Federal de 
Recursos, e dá outras pro•ldênclas". 

11 REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE MAIO DE 1977 

Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta 
e sete, às dezesseis horas, no Auditório "Milton Campos", presentes 
os Srs. Senadores Lenoir· Vargas, Accioly Filho, Augusto Franco, 
Helvidio Nunes, Heitor Dias, Dinartc Mariz, Saldanha Dcrzi, Ruy 
Santos, Benjamim Farah e Ruy Carneiro c Deputados Theobaldo 
Barbosa, Jonas Carlos, Vilmar Pontes, Osmar Leitão, Moacyr Dalla 
e José Ribamar Machado, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 49, de 1977-CN, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.536, de 13 de abril de 1977, que 
"reajusta os vencimentos dos servidores das Secretarias do Tribunal 
Federal de Recursos,.e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Lázaro Barboza e Deputados Fernando Coelho, Laura Rodrigues, 
Sérgio Murilo, César Nascimento e Antônio Pontes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Dinartc Mariz, que decla
ra instalada n Comissão, 

Em obediência u dispositivo regimental, o Sr. Presidente 
esclarece que irú proceder U elclçào do Presidente c do Vice
Presidcnte. Distribuldas as cédulas, o Sr. Presidente convida pura 
funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Jonas Carlos. 

Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

l'arn Prcslacntc: 
Senador Benjamim Furah ..... , . , .... , ... , .. , , ... 15 votos 
Senador Ruy Carneiro , , , , , , , , , , , . , , .. , . , ... , , . , I voto 

• 
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Para Vlce-Presldente: 
Senador Saldanha Derzi ......................... 15 votos 
Senador Ruy Santos ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Srs. Senadores Benjamim Farah c Saldanha Derzi. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Benjamim Farah 
agradece cm nome do Sr. Senador Saldanha Dcrzi c no seu próprio 
a honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado José 
Ribamar Machado para relatar a proposição. 

Nadn mais havendo a tratar, cnccrra .. se a reunião, c para 
constar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 44, 
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre· 
to-lei n• 1.530, del4 de março de 1977, que "reajusta os venci· 
mentos e salários dos servidores civis dos Quadros Permanen
tes e Suplementares do Superior Tribunal Militar . e das 
Auditorias da Justiça Milhar, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 1977 

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, às dezcssctc horas c quinze minutos, no Auditório 
"Milton Campos", presentes os Senhores Senadores Braga Júnior, 
Augusto Franco, Lourival Baptista, Heitor Dias, Accioly Filho, 
Lenoir Vargas, Ruy Carneiro, c Deputados Murilo Rezcndc, Passos 
Porto, Horácio Matos, Álvaro Gaudêncio, Florim Coutinho, José 
Carlos Teixeira c Argilano Dario, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 44, de 1977-
CN, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibera
ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.530, de 24 de 
março de 1977, que "reajusta os vencimentos e salários dos servido
res civis dos Quadros Permanentes c Suplementares do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, c dã outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores" Alexandre Costa, Mattos Leão, Benjamim Farah e Dirceu 
Cardoso e Deputados Marão Filho, Rafael Faraco, Humberto Luce
na e Laerte Vieira. 

!':: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, Deputado Florim Coutinho, 
concede a palavra ao Relator, Deputado Passos. Porto, que emite 
parecer favorável à Mensagem n• 44, de 1977-CN, nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons
tur, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros du Comissão e vai u publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 47, 
de 1977-CN, pela quul o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei no 1.~31, dc30 de murço de 1977, que "concede In
centivo u Flnundamentos paru a execução do progruma de 
apoio à cupltullzação da Empresa l'rlvuda Nuclonul, e doí 
outrus providénclus'', 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1977 

Aos do7.c dias do mês de maio do uno de mil novecentos c seten
ta c sete, 1\s de7.esse:is horas e trintu minutos, no Auditório Milton 

Campos, presentes os Srs. Senadores Dinarte Mariz, Magalhães 
Pinto, ltalívio Coelho, Roberto Saturnino e Itamar Franco e os Srs. 
Deputudos Onísio Ludovico, Vicente Vuolo, Minoro Miyamoto, 
Ruy Côdo, Samuel Rodrigues, Yasunori Kunigo e José Maurício, 
reúoe-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Meosagem n• 47, de 1977-CN, que submete à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.531, de 30 de março 
de 1977, que "concede incentivo a financiamentos para a execução 
do programa de Apoio à Capitalização da Empresa Privada Nacio
nal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Miltoo Cabral, Arnon de Mello, Luiz Cavalcante, Vasconcelos 
Torres, Lenoir Vargas c Orestes Qui:rcia e os Srs. Deputados Ernesto 
Valente, Luiz Braz, Alcides Franciscato c Renato Azcrcdo. 

!':: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente Senador Roberto Saturnino conce
de a palavra ao Relator, Senador ltalívio Coelho, que emite parecer 
favorável à Mensagem n• 47, de 1977-CN, nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão c vota.;ão, é o parecer aprovado sem restri-
cães. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons
tar, eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida' c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 43, 
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre
to-lei n• 1.529 de 17 de março de 1977, que "reajusta os venci· 
mentos e salários dos servidores das Secretarias dos Tribunais 
do Trabalho, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM li DE MAIO DE 1977 

Aos onze dias do mês de maio do uno de mil novecentos e seten
ta e sete, às dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório Milton 
Campos, presentes os Srs. Senadores Cattetc Pinheiro, Jarbas Passa
rinho, Wilson Gonçalves, Dinurtc Mariz, Heitor Dias, Lenoir Var
gas, Benjamim Farah, Nelson Carneiro e Ruy Carneiro e os Srs. 
Deputados Fernando Gonçalves, Antonio José, Joel Lima, Milton 
Steinbruch c Sebastião Rodrigues, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'43, de 1977-CN, 
que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre
to-lei n• 1.529, de 17 de março de 1977, que "'reajusta os vencimentos 
e salários dos servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, 
e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res ltalívio Coelho e Maltas Leão e o Srs. Deputados Jonas Carlos, 
João Vargas, Carlos Wilson, Gerson Cumula, Ademar Pereira e 
Aloísio Santos. 

E dispensada a leitura da Ata da rcuniüo anterior, que i: dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente Senador Ruy Carneiro concede a 
palavra no Relator, Deputado Fernando Gonçalves, que emite pare
cer favorável à Mensagem n• 43, de 1977-CN, nos termos de Projeto 
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão c votação, é o p:m:ct:r <tprovado sem restri
ções. 

Nadn mais havendo a trat<~r, cnct:rra-sc a reunião, c p<~ra cons
tar, cu, Elictc de Souza Ferreira, Assistt:nte de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida c aprovada, serú assinada pt:lo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicaçào. 
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MI IA 

Presidente, 39-Secretário, 

LIDiiANCA DA AIINA 
IDAMAIOIIA 

lide r 
Eurico Rezando 

Vice·Lideres 
PetrOnio Portollo (ARENA- PI) Henrique do la Rocquo (ARENA- MA) Heitor Dias 

Helvldio Nunes 

19-Vice·Presidonfo: 
José Sarney 
Mattos leão 

Josó lindoso (ARENA- AM) 49-Secretcirio: Osires Teixeira 

Renato Franco (ARENA- PA) 
Paulo Guerra 

Saldanha Oerzi 
Virgllio Tóvora 29-Vice·Presidente: 

Amoral Peixoto (MOB- RJ) 

19-Secrotaf'io, 

Suplentes do Secretório, 

LIDIIANCA DO MDI 
IDAMINOIIA 

lide r 

Mondes Cana lo (ARENA- MT) 

29-Secretório, 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

Altovir leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Bocker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·llderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSOIS 

Oirctor: José Soares de Oliveira Filho 

local; Anexo 11- Térreo 

Telefone" 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

,'<) SlriVI~O DI COítUS$0U5 PIIIWANINTIS 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefono• 25·8505- Ramais 301 e313 

COMISSJIO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidente: Otair Becker 

Titulare o Suplente o 
ARENA 

1. Otair Bockcr 1. Dinarto Mariz 

2. Dcncdito Fcrroira 2. Saldanha Oorzi 

3. ltahvio Coelho 3. Matias Leão 

4. Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agonor Maria 1. Adalberto !lena 

2. Robcl'!o Soturnino 2. Evelâsio Vieira 

A~~i!.lc:nltl: Claudio Carla~ Rodrigue5 Costa- Ramais 301 o 313 

Rouniócs1 Tcrços·fciras, as 1 01JO horas 

local: Solc1 "Ciovi~ BcJvilcJcqua'' -- Anuxo li·- Ramal 623 

COMISSAO DE ASSUNTOS RIGIONAIS- CAl 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Tltulareo 

1. Heitor Dias 
2. Jorbas Passarinho 
3. Dinorte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Saldanha Oerzi 
2. José Sarnoy 
3. Otair Becker 

1, Evelásio Vleira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: lédo Ferreira do Rocha -Ramal 312 
Reuniões: Terças·feiras, Os 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice·Presidente: Accialy Filho 
'29·Vice·Presidenle: Leite Chaves 

Titular•• Suplente o 
ARENA 

1. Accioly Filho 1. Mattos leão 
2. Gu~tovo Coponerna 2. LenoirVargas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon do Mollo 
4. Eurico Rezende 4. Vasconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton Cabral 
6, Helvídio Nunes 6. Benedito Ferreira 
7. Wilson Gonçalves 
8. Uolivio Coljlho 
9. Otto Lohrnonn 

10. Osires Teixeira 
MDB 

1. Oircou Cardoso 1. Franco Montara 
2. Leito Chaves 2. Lózoro Borboza 
3. Ncl5on Carneiro 
4. Paulo Brossard 

3. Ruy Carneiro 

5. Creste~ Quércia 

Assistente: Mario Huleno Buuno Brondoo - Ramal 305 
Rcunious: Quortas·foiro~. os 10100 horas 
Local: Solo "Cióvi~ Bovilocquo"- Ano>~o li- Ramal 623 
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COMIIIlO DO DIITinO PIDIIAL- (CDP) 

(11 membros) 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3, Cattete Pinheiro 

4, Osiros Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Prealdente, Wilson Gonçalves 

Vice·PrOJidente, Ruy Carneiro 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jos6 Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5, Luiz Cavalcante 

MOS 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, àstlO,OQ horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramois 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 

(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prestdente, Marcos Freire 

Vice-Presidente, Vasconcelos Torres 

Titular•• 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3, José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

S. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos T erres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Bocker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freira 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

luplentet 

1. Cattote Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jooé Sarney 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinhe 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

Anlstontet Daniel Reis de Souza - Ramai67S 

Reunlbest Quartas·fairas, às 1 Ot30 horas 

localt Sala "Rui Barboso11
- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 

(9 membros) 

Titular•• 

1. Tarso Outra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmon 

Vice·Prosidente, Evelásio Vieira 

Suplante• 
ARENA 

1. Helvldio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. João Calmon 3. Arnon de Mello 
4. Otto le~mann 4. Heitor Dias 
S. Jarbas Passarin~o 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 
1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 
2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Seno 

ASiistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 

locais Sala 11Cióvis Bovilácqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSlO DI fiNANÇAS- (Cf) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidentet Comício Gondim 

ntular•• 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

i. Comício Gondim 

S. Helvldio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mattos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

3. Gilvon Rocho 

A. Roberto Saturnino 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

ASiistente, Cândido Hippertt- Ramal676 

Reuniõest Quintas-feiras, às 9t00 horas 

luplantet 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

localt Sala "Cióvjs Bttvilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSAO DI LIOISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vi ce-Presidente: Orestes Quércia 

Titular•• Suplantai 
ARENA 

1. Jessé Freire 1, Braga Junior 

2. Ruy Santos 2. Virgllio Tóvora 

3. lena ir Vergas 3. Osires Teixeira 

4. Jorbas Passorinko 4. Oomlcio Gondim 

5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 

1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Quércia 2, Ruy Carneiro 

3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Romal623 

COMISIAO DI MINASIINIIOIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Milton Cobrai 
2. Domício Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4. Luiz Cavalcante 
5. Jarbos Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplanta• 
ARENA 

1, José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgilio Távora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montare 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Quintas· feiras, às l 0:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMIISAO DIIIDAÇAO- (CI) 
(5 membros) 

Titular•• 

1. Holvidio Nunes 
2. Otto Lehmann 
3. Saldanha Dorzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalbono Sono 
Vice·Presidentel Helvidio Nunes 

Suplantei 
ARENA 

1. Virgilio Tóvora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Moda Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Cióvi5 Bevilócqua"- Anoxo 11- Ramal623 

COMISIAO DIIILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CRI) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titularas 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon do Mel lo 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sorney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. O No lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

Suplanta o 

ARENA 
1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Comício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

MDB 
1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

AS5i5tcnte: Cândido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Solo ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titulara• 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMISSAO DI SAilDI- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir leal 

Suplanta o 

ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistonte: lêdo Ferreiro da Rocha - Ramal 312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- A·1exo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulare a 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Milton Cabral 
Vice·Presidentez Augusto Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 

3, Di norte Mariz 3. Virgílio Távora 
4, Augusto Franco 
5, Milton Cobrai 

1. Adalberto Seno 
2. Benjamim Farah 

MOB 
1. Agenor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramol312 
Reuni~es: Quartas-feiras, às 9r00 horas 
Local: Solo 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DI SIIVIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Lenoir Vergas 
2. Actioly Filho 
3. Augusto Franca 
4. Heitor Dias 
S. Soldonhc Oerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Benjamim Faral1 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Supl•~··· 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mat1os leão 

MDB 
1. Oanton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal ~07 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo Jl- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DI TIAN,OITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PUILICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vlce·Presidente: Alexandre Costa 

Titulare• 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
4. Mattos leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentea 

1. Otto lenmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas , 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Coml11le1 Temparárlaa 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo ll- Térreo 
Telefone, 25·8505- Romal303 
1) Comissões Temporárias para Praietos do Congresso Naclonal 
2) ·Comissões Temporárias para Apreciação de Vetas 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissõo Mista do Projeto de lei Orçomentciria (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira ~~.·r~andes- Ramal 674; 
Alfou de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz -- Remei 598; 
Mauro Lopes de Sá - Ramo131 O. 

SERV!ÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10:00 

10:)0 

HORAS 

09:00 

10:00 

10:)0 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS ~UINTA S A L A S ASSISTBNTE 

C.T 
RUY BARBOSA 
Rama•s • 621 e 716 

RONALDO 09:00 c.F. CLOVIS BEVI!JIC~UA CANDIDO 
RUJOal - 62) 

C,A.R. CLOVIS BEVIUC~UA LEDA 09:)0 c.S.l'.C. RUY BARBOSA SONIA 
RaO!ll - 62) R11mll1 a - 621 c 7lfi 

C.A. CLOVIS BEVIUC~UA C!JIUDIO C.E.e. CLOVIS BEVIUC~UA C LEI DE 
RaO!ll - 62) COSTA 

10:00 RaO<Il - 62) 

~UAI!rA S A L A S ASSISTENTE 
C.D.P. RUY BARBOSA RONALDO 

Ru.n:u1a - 621 e 716 

c.s.N RUY BARBOSA LEDA 10:)0 C,M.E. CLOVIS BEV!LAC~UA RONALDO 
Rumulo - 621 e ';':6 Rumul - 62J 

c.c.J. CLOVIS BEVILAC~UA !olARIA C.L.S. CLOVIS BEVl!JIC~UA DAlllEL 

Rumol - 62) túlLENA 
lloOO 

Rumul - 62) 

C.R.E. RUY BARBOSA CIJID!DO c.s. RUY BARBOSA LEDA 
RumuLo - 62l o 716 RumulD - 6~1 o 716 

O.E. RUY BARBOSA DANIEL 12100 c.R. CLOVIS DEV!!JIC~UA MAIUA 

RL1mu1o - 621 o 716 Rwnol - 62) CAilAIEM 


